
Kobberfjellbua 

  

NOJFF og Statskog har en samarbeidsavtale om driften av ei åpen dagsbu ved 

Kobberfjellvann. Kobberfjellbua ble bygget av foreningen i 1950, og den er murt opp av stein. 

Steinkvaliteten er dårlig, og det trekker inn i bua når det er mye vind. Bua snør igjen om 

vinteren så denne benyttes bare i barmarkssesongen. Det er foretatt endel vedlikeholdsarbeid 

de siste årene. På NOJFFs årsmøte i februar 2005 ble det valgt en egen hytteansvarlig for 

driften av denne bua, og Statskog samt NOJFF fullførte oppgradering av bua 

sommersesongen 2006.  

  

  

  

 

Kobberfjellvann sett fra Kopparfjellet og Kobberfjellvann med Hartvikvann i bakgrunnen; Foto 

Roger Sværd 
Kobberfjellbua ligger godt skjult; Foto Knut 

Aune Hoseth 

 

  

 

  

 

  

 

Kobberfjellbua; Foto Arnulf 

Sørensen 

 

Kobberfjellbua; Foto Knut Aune Hoseth 

  

Bruk Bua står åpen og bruken av denne er et gratis tilbud til den tradisjonelle 

friluftsbruken i området. Det er ikke tillatt å lagre personlig utstyr i bua. Bua 

skal forlates i god stand, og besøkende skal registrere besøk i 

besøksprotokoll. Søppel og avfall skal medbringes og ikke etterlates eller 

graves ned ved steinbua eller i området rundt. 

Overnatting Bua er ikke beregnet for overnatting, men det er mulighet for å overnatte på 

brisk. 

Medbring Alt du trenger til fjellturen, det vil bli montert ovn samt kjøre inn ved til bua 

før sommeren 2005. 

Terreng Høyfjell, ideelt utgangspunkt for turer i bra turterreng. Kalkrikt område, rik 

flora. 

Jakt- og Fiskekort Statskog. 

Fiskemuligheter Det er bra ørretfiske i det næringsrike Kobberfjellvannet. Meget god kvalitet 

på fisken. Vannet var fisketomt inntil foreningen første gang satte ut fisk i 

1931.  

Jaktmuligheter Gode jaktmuligheter i hele området. Mest fjellrype. 
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Sommerrute 
Samme utgangspunkt som for Nævra. Parker på første parkeringsplass på venstre side av E10 

like etter at du har passert høyden på Skitdalshøgda. Følg først samme sti som mot Nævra og 

sving senere av mot vest, følg langs fjellryggen mot Nilshøla og gå over til Kobberfjellvann. 

Bua ligger på vestsiden av vannet. Du kan også gå til Kobberfjellvann fra Vassdalen. Det tar 

ca en time å gå mellom Nævrahytta og Kobberfjellbua. Turen fra E10 til Kobberfjellvann tar 

også ca en time. Vi anbefaler ikke å gå langs den avmerkede sommerruten vinterstid (grunnet 

snøskredfare). 

 
  
 


