Fiskerihovedstaden
The fishing capital of Norway

Fakta om kommunen
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligger i Øst-Finnmark, på nordsiden av Varangerhalvøya
Kommunens størrelse er 1 433 kvadratkilometer
Grenser mot kommunene Berlevåg, Vardø, Vadsø og Tana
Navnet Båtsfjord kommer antakelig av ordet «botn» i
betydning av «innerste del av en fjord»
Båtsfjorden er 13 kilometer lang
All bosetning i kommunen er konsentrert til kommunesenteret Båtsfjord
2 275 innbyggere (pr. 2016)
Gode kommunikasjoner med buss, Hurtigrute og fly

Facts about Båtsfjord
• Located in Eastern Finnmark on the northern side of the 		
Varanger Peninsula
• The municipality covers 1433 square kilometres
• Borders the Municipalities of Berlevåg, Vardø, Vadsø and Tana
• The name Båtsfjord probably comes from the word «botn»,
which means «innermost part of a fjord»
• The Båtsfjord is 13 kilometres long
• All settlement in the municipality is concentrated in the 		
municipal centre of Båtsfjord
• Population of 2 275 (per 2016)
• Good communications by land, air and sea

Båtsfjord
– kommunen der du
vil trives!
Båtsfjord har fantastiske muligheter for friluftsliv – her er det
uberørt, arktisk natur, og gjestfrie innbyggere. Fritidsaktivitetene
utmerker seg med mye aktivitet og engasjement i inkluderende
miljøer. Som fiskerihavn er Båtsfjord en av de største i landet, og
næringslivet er preget av stort samfunnsengasjement.
Kom til Båtsfjord og bli en del av samfunnet vårt!

Båtsfjord
– a place to thrive!
Båtsfjord has spectacular possibilities for outdoor activities – here is
untouched arctic wilderness and hospitable people. Leisure activities
are diverse and numerous in including and inviting surroundings. As a
fishery port Båtsfjord are among the largest in the country, and the
business sector are characterized by their social responsibility.
Come to Båtsfjord and become a part of our community.

Storkiosk med blant annet:
Hamburger • Pølser • Pizza m. m. • Soft-is
Kuleis • DVD/Blu-Ray
Spill fra Norsk Tipping og Rikstoto
Smågodt • Blader • Bøker

Havnegata 14, 9990 Båtsfjord
Tlf. 78 98 37 89/476 49 233
E-post:kiosk@vito.båtsfjord.no
www.vito.båtsfjord.no

Fiskerihovedstaden Båtsfjord
FISKE OG FISKEINDUSTRI ER HOVEDNÆRINGEN I BÅTSFJORD, ETTERFULGT AV STORE REGIONALE ENTREPRENØRER 	
OG AKTØRER INNEN SERVICENÆRINGEN RETTET MOT FISKE. BÅTSFJORD ER DEN KOMMUNEN I ØST FINNMARK MED 	
FLEST FISKERE.
Båtsfjord havn
Garantert isfri havn med 1 850 meter kaifront med strøm, vann og
renovasjon. Havnen byr også på syv flytebrygger i forskjellige størrelser. Redningsselskapet har redningsskøyte stasjonert i Båtsfjord.
Aktive innovatører
Det er mange spennende og innovative etableringer innen
næringslivet i kommunen som har ført til varige arbeidsplasser og
vekst.
Hjørnestensbedrifter
Våre to store hjørnestensbedrifter er Norway Seafoods AS
avdeling Båtsfjord og AS Båtsfjordbruket, med til sammen rundt 200
ansatte. Begge er viktige bidragsyter i lokalmiljøet.
Flere entreprenørfirmaer innen bygg, anlegg og elektro er blant regionens største.

Skipselektronikk, fiskeredskapsbutikker, maritimt mekanisk verksted, laboratorietjenester, bunkringsanlegg, fiskemelprodusent, bank,
bilverksted, bensinstasjoner, spesialforretninger (klær, verktøy, byggevare, helsekost, håndarbeid, sportsutstyr og elektronikk), kiosker,
matbutikker, spisesteder og overnatting.
Fellesskapstanke
Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe er en aktiv forening stiftet i
1946. Foreningen arbeider for å fremme næringslivsmedlemmenes interesser og samtidig sørge for at Båtsfjord er og forblir det
komplette samfunn.
Nyetablering
De siste årene har nye næringer som oppdrett og vindkraft også fått
et stødig fotfeste i Båtsfjord.
Båtsfjord har høy verdiskapning per innbygger, takket være alle våre
næringslivsaktører.

Bredt spekter og komplett service
Servicenæringen er stor og variert i Båtsfjord, vi nevner blant annet:

Båtsfjord – the fishing capital
FISHERIES AND THE FISHING INDUSTRY ARE THE MAIN PRIVATE SECTORS IN BÅTSFJORD, CLOSELY FOLLOWED 	
BY LARGE REGIONAL COMPANIES AND ORGANIZATIONS WITHIN THE SERVICE SECTOR RELATED TO THE F ISHERIES
AND FISHING INDUSTRY. BÅTSFJORD IS THE MUNICIPALITY IN EAST FINNMARK WHO HAS THE M
 OST FISHERMEN.
Båtsfjord Horbour
Guaranteed ice free harbour with 1 850 meters of waterfronts
with electricity, water and garbage disposal. The harbour has seven
floating docks in an variety of sizes. A rescue boat is also stationed in
Båtsfjord.
Active innovator
There have been numerous exciting and innovative new businesses
created in the municipality, which has led to lasting jobs and local
growth.
Cornerstone companies
The two largest cornerstone companies are Norway Seafoods AS,
Båtsfjord division, and AS Båtsfjordbruket, with a total of around 200
employees. Both are important contributors to the local community.
Several of the companies in the construction, building and electrical
sector are among the largest in the region.
Wide range and comprehensive services
The service sector in Båtsfjord is large and varied. It includes: Ship

electronics, fishing equipment shops, maritime mechanical workshop,
laboratory services, bunkering facilities, bank, car repair shop, petrol
stations, numerous specialty shops (clothing, tools, construction
materials, handicrafts, sports equipment and electronics), kiosks,
supermarkets, restaurants, snack bars, a hotel and overnight accommodations.
Community work
The Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe is an active association
established in 1946 for the business community and fishing industry.
It works to promote the interests of the members of the business
community, while at the same time ensuring that Båtsfjord is, and will
continue to be a complete society.
New establishments
Over the last years new establishments within aquaculture and wind
farms have been established in Båtsfjord.
As a result of all of these various things, Båtsfjord has a very 
high Gross Domestic Product (GDP) per capita.

Lanes Supply as • Laneship Agency as
v/Frits Jørgensen
Havnegata 24, 9990 Båtsfjord, Norway

Ships Agency and Customs Warehouse
Phone agent: +47 99 29 51 75
Phone office: +47 78 98 42 59
Fax: +47 78 37 10
Mail: lanes@lanessupply.no

Ledige sjønære arealer 				
Avaiable seafront areas

- et klart førstevalg på mekaniske tjenester

Sveising av stål og aluminiumskonstruksjoner • Maskinering
Hydraulikkservice • Motorservice og installasjoner
Volvo Penta forhandler • Utstyr til fartøy og industri

Tlf. 78 98 43 00 • E-post: bjorn@baskips.no
www.barents-skipsservice.no

BÅTSFJORD HAVN K/F
Båtsfjord Havn K/F
Tlf. 78 98 55 10 • Mob. 958 92 791
havnesjef@batsfjord.havn.no

Å leve i Båtsfjord

Living in Båtsfjord

En vekstkommune
Vi er en kommune i vekst! Båtsfjord er den kommunen som har
hatt størst befolkningsvekst i Øst Finnmark de siste årene, og det
tyder på at det går godt i samfunnet vårt.

A growing town
We are a growing town! Over the last years Båtsfjord have had the largest
growth in population in the region of East Finnmark, that’s a clear sign that
things are going well in our community.

Godt utbygde barnehage- og skoletilbud
Kommunen har som mål å tilby et brukertilpasset og moderne
barnehage- og skoletilbud gjennom satsning på barn og unge.

Well developed educational facilities
The municipality aims to offer user adapted and modern e ducational
facilities by focusing its efforts on children and youths.

• I 2016 er det nesten 90 barnehageplasser til barn i alders-		
gruppen 0–6 år, og dermed full barnehagedekning.
• Antall elever i grunnskolen var i 2016 hele 270 stykker.
• Båtsfjord Kommunale Kulturskole har tilbud innen
instrument- og musikkopplæring, samt kunst. Kulturskolen
tilbyr også dirigenttjenester til Båtsfjords kor. Kulturskolen har
vanligvis over 90 elever.
• Båtsfjord Private Videregående Skole tilbyr studiespesialisering.
• Lokal Opplæring i Samarbeid med Næringslivet (LOSA) finnes
også med flere utdanningsløp.

• In 2016 there where room for almost 90 children in the 			
kindergarden, ages 0 – 6, a full coverage.
• The number of students in primary schools is in 2016
a whopping 270.
• Båtsfjord Cultural School has classes ranging from instruments, 		
art and song. They also offer conductor services to the local 		
choirs. The school has some 90 students.
• Båtsfjord Private High School offers courses and education in 
general studies.
• Thera are also the possibility to attend local vocational high 		
school in an variety of educations.

Helse og omsorgstilbud for alle
Alle Båtsfjords innbyggere skal få den helsehjelpen og den pleie
og omsorg de har behov for. Vi vektlegger tiltak som forebygger,
reduserer eller utsetter behov for institusjonsbehandling. Helsesenteret er samlingspunkt for sektoren i kommunen, og Frisklivsentralen tilbyr hjelp for deg som ønsker å endre livsstil.
I Båtsfjord kommune finner du:
• Hjemmesykepleie og hjemmehjelp
• Alderspensjonat med botilbud for eldre
• Sykehjem og sykestue
• Demensavdelingen Fjellheimen
• PU-boliger
Andre tilbud innenfor helse- og omsorgssektoren:
• Telegrafen dagsenter, et psykososialt dagtilbud
• Samordnet hjelpetjeneste med avdelingene PPT, Helsestasjon
for ungdom og barneverntjenesten
• Båtsfjord Service er en vekst-bedrift med forskjellig
tilrettelagte arbeidsplasser
• Melkarn Boligstiftelse – leiligheter og hus forbeholdt innbyggere
med psykiske utviklingshemninger og de med nedsatt funksjon

Health and care services for all
All the people in Båtsfjord will get the health and care services they need.
We emphasize measures that are preventive, reductive and that prolong 	
the need for institutionalization. The health care center is the focal point for
the whole sector in the municipality, where there also is a Frisklivssentral
who focuses on helping those who wants to change their lifestyle.
In Båtsfjord you will find:
• A home nursing care unit and home care
• Serviced apartments for the elderly
• Nursing home and infirmary
• Fjellheimen dementia care home
• Serviced homes for those with any intellectual disability
Other health and social services:
• Telegrafen - Psychiatric day care centre
• Coordinated Care Service which consists of Pedagogical Psychological
Services, Public Health Centre for children and young people,
and Child Welfare Services
• Båtsfjord Service AS offers permanent adapted work to the 		
occupationally disabled and work in sheltered workshops
• Melkarn Boligstiftelse has flats and houses reserved for people with 		
intellectual disabilities and those with physical disabilities.

Mangfoldig foreningsliv
BÅTSFJORD HAR ET STORT UTVALG AV FORENINGER
INNEN KULTUR, IDRETT, HELSE, FRITID OG MANGE
VELFORENINGER.
Man kan holde på med alt fra fotball, skyting, hest, musikk og sang.
Ser man behovet for å videreutvikle eksisterende foreninger eller
starte en ny aktivitet, kontakter man bare Båtsfjord Frivilligsentral
som hjelper til.
Gode anlegg
Anlegg til de fleste fritidsaktiviteter finner du i Båtsfjord: 100- og
300 meters skytterbaner, ridehall, motorcrossbane, lysløyper,
skiskytteranlegg, gode bassengfasiliteter, ny kunstgressbane og
Idrettshallen som er stedets flerbrukshall.
Båtsfjord Sportsklubb
Dette er den største klubben i Båtsfjord og er en paraplyorganisasjon
for idrettene badminton, fotball, sykling, svømming, bryting og ski/
skiskyting. Klubben teller rundt 500 medlemmer.
Det skjer i Båtsfjord
• Vinterlyd i Båtsfjord arrangeres hver februar med en god
blanding av lokale og tilreisende musikere
• Vi i Fiskerihovedstaden er en fokusuke om fisk som foregår på
etterjulsvinteren med aktiviteter for store og små
• Midnattskirennet for Kvinner arrangeres første helga i mai hvert
år og har pågått i over 25 år, på det meste har dette samlet rundt
600-700 turglade kvinner
• Båtsfjordmessa går av stabelen i første halvdelen av juni og
tiltrekker seg utstillere med gode tilbud fra fjern og nær
• Båtsfjord i Fest avholdes siste uken i juli og byr på mange flotte
kulturopplevelser. Festivalen er en samlingsplass for Båtsfjordinger og skaper mye liv å røre. Mange velger akkurat denne uken
for å ta en tur til Båtsfjord
I tillegg er det jevnlig en rekke andre morsomme og interessante
arrangementer – følg med på ”Dette skjer i Båtsfjord” på Facebook,
eller på kommunens nettside www.batsfjord.kommune.no

Ekspert på el-installasjoner innen industri, båt og bolig.
Vi skal være kundens naturlige førstevalg for valg av elektriske
leveranser og installasjoner.
Dette skal vi nå gjennom vår fokus på kvalitet og tilgjengelighet.
MEDLEM AV ELEKTRIKERKJEDEN

Havnegata 27, 9990 BÅTSFJORD
Tlf: 78 98 57 50 • E-post: post@haugsnes-elektro.no

ww.elproffen.no

Diverse volunteer
organisations
BÅTSFJORD HAS A WIDE RANGE OF ORGANIZATIONS
DEVOTED TO CULTURE, SPORTS, HEALTH, RECREATION
AND NUMEROUS RESIDENTS’ ASSOCIATIONS.
There are numerous and varied leisure activities, including football,
shooting, horseback riding, music and singing.
If there is a desire to further develop an existing organization or
start a new activity, the Båtsfjord Volunteer Office can provide the
necessary assistance.
Excellent facilities
Almost all types of recreational facilities can be found in Båtsfjord.
This includes 100 and 300 meter shooting ranges, an indoor riding
arena, motocross track, illuminated ski trails, biathlon facilities, good
swimming facilities, a new artificial grass pitch and a multi-purpose
sports centre.
Båtsfjord Sports Club
This is the largest club in Båtsfjord and is an umbrella organization
for badminton, football, cycling, swimming, wrestling and skiing/biathlon. The club has around 500 members.
Events in Båtsfjord
• Vinterlyd is a musical happening based on volunteering musicians
and artists for far and near, it is held in February.
• Vi i Fiskerihovedstaden is a week focusing on fish and is held
during winter.
• The Midnight Ski Race for Women is held the first weekend of
May each year and has been organized for more than 25 years,
having about 600-700 participants in the best years.
• The Båtsfjordmessa is organized during the first half of June and
attracts exhibitors with much to offer from far and wide
• Båtsfjord i Fest is held the last week in July and offers numerous
cultural experiences. The festival is a meeting place for the people
of Båtsfjord and is a lively event. Many people choose this week
to visit Båtsfjord
In addition to all of these, there are a lot of other events throughout
the year. You can find most of these on Facebook, on a page called
“Dette skjer I Båtsfjord”, and on the municipality web site
www.batsfjord.kommune.no.

#ZHHPH*OEVTUSJTFSWJDF"4
Bygg og Industriservice AS
#ÌUTGKPSE7BET
Tlf. 789 49 000 - E-post: firmapost@bise.no

Leverandør
Leverandørav
avbygg
byggfor
fornæring
næringog
ogoffentlige
offentligevirksomheter
virksomheter
#FUPOHUSFtTUÌMTBOEXJDI
Betong /tre • stål/sandwich

Tlf: 789 83 283/400 01 352
www.batsfjordbrygge.com

BAKERIGÅRDEN
Bakeri & Konditori

Restaurant • Overnatting • Rorbuer
Havfiske • Konferanse • Catering
Velferd for fiskere

Havnegata 21, 9990 Båtsfjord
Tlf. 78 98 33 41 • E-post: bakerigaarden@online.no

Fritidstilbud for alle
i regi av kommunen
Musikkbingen
Ferdigutstyrt øvingsrom som brukes av ungdommer med musikk
interesse. Tilbudet er gratis og timer tildeles fortløpende.
Båtsfjord kino
Her vises digital kino hver uke og noen ganger flere dager i uken.
Anlegget er moderne, og du kan se 3D-filmer. Du kan til og med
komme med ønsker til hva som skal vises på kino.
Båtsfjord bibliotek
Har et stort utvalg norske og utenlandske bøker, samt filmer,
aviser, spill og språkkurs til utlån. Bibliotektjenestene er gratis.
Båtsfjord ungdomsklubb
Ungdomsklubben har voksne klubbarbeidere som sørger for at
ungdommene har et flott tilholdssted i helgene. Her kan de spille
bordtennis, se film, delta på temakvelder, gå på konserter og mer.
Ungdomsklubben er populær – andelen aktive ungdommer er
langt over landsgjennomsnittet (Ungdata-undersøkelsen 2016).
Styrketreningsrom
Beliggende i Idrettshallen der man kan dra for å holde seg i form
med styrketrening og vektløfting. Aldersgrense for bruk er 16 år.
Båtsfjord Frivilligsentral
Frivilligsentralen støtter lag og foreninger med utvikling og prosjekter. Her finner man også turistinformasjonen for Båtsfjord. Har
man et spørsmål man ikke får svar på andre steder i kommunen så
kommer man hit.

			

Public leisure 		
activities

Musikkbingen
This fully equipped practice room is used by young people with an
interest in music. There is no fee to use the facility and is bookable
on a first come, first served basis.
Båtsfjord cinema
Digital films are shown each week and sometimes several times a
week. The cinema has new projection equipment and a new audio
system for a good cinema experience, even in 3D. You can even
suggest films to be shown.
Båtsfjord library
The library houses a large selection of Norwegian and foreign
books and also lends out DVDs, newspapers, CDs, computer
games, language courses and Nintendo DS games. All services
are free of charge.
Båtsfjord youth club
There are always adults at the club to ensure that young people
have a safe place to hang out on the weekends. Here they can
play table tennis, watch films, take part in theme nights, watch
concerts and more.
Fitness room
This public health service is offered to all those over the age of
16. The facility is used primarily for weight lifting.
Båtsfjord Volunteer Office
This office supports clubs and associations with development and
projects. Tourist information for Båtsfjord is also available here. If
you have a question that cannot be answered elsewhere just ask
here.

Ordfører Vikens vei 1, 9990 Båtsfjord - Tlf. 94 88 57 40
Faks 78 98 33 06 - E-post: batsfjord@wideroe.no

Vilt, unikt og vakkert – spekket av ekte opplevelser
BÅTSFJORD HAR EN SPEKTAKULÆR NATUR OG EN REKKE SEVERDIGHETER. KOMMUNEN LIGGER PÅ DEN
NATURSKJØNNE VARANGERHALVØYA OG GRENSER MOT DET TIDVIS VOLDSOMME BARENTSHAVET. MEKTIGE
NATURROPPLEVELSER LOKKER SOMMER SOM VINTER: FRA STILLE HAV OG MIDNATTSSOL OM SOMMEREN, TIL RENE
SNØLANDSKAP OG KLAR NATTEHIMMEL MED DANSENDE NORDLYS OM VINTEREN.
Storslagen natur
Kommunen er omkranset av et landskapsvernområde og flere natur
reservater, samt Varangerhalvøya Nasjonalpark med arktisk høyfjellslandskap og en urørt, storslagen natur med et unikt plante- og dyreliv.
Stauran fuglefjell
Ytterst i Syltefjorden er med sitt strekk på hele 3 km og over 220
meter høye klipper blant Norges største fuglefjell.
Stauran er verdenskjent for sitt mangfold av krykkjer, havsuler, alke,
lomvi, polarlomvi, lundefugler og ikke minst havørn. Her finnes også en
koloni på cirka 250 dyr av selarten “Havert”.
Båtsfjord
I nærområdene rundt Båtsfjord er det flere merkede turløyper og
utfartsmål, med blant annet to opplyste turløyper. Om vinteren
tråkkes det også skiløyper. Nordskogen og Båtsfjorddalen benyttes til
rekreasjon og aktiviteter gjennom hele året.
Syltefjordelva
Elva på drøyt 30 km er en av Finnmarks beste lakseelver. I toppåret
2016 ble det fisket over 6,3 tonn laks, den største laksen fisket i
nyere tid er en på 24 kilo i 2012.
Syltefjorddalen
En av verdens nordligste bjørkeskoger dekker bunnen av Syltefjord
dalens nedre del. Høgstaudevegetasjonen i bjørkeskogen og de
artsrike kalkrasmarkene i flere av de små, sørvendte sidedalene på
nordsiden av hoveddalen er av botanisk interesse. Her finner vi sjeldne
arktiske arter som svalbardvalmue, kalkarve og svalbardsnømure.
Store deler av dalen er naturreservat. I Syltefjorddalen er det mange
gode jaktterreng med muligheter for både småviltjakt og elgjakt.

Makkaur
Ytterst i Båtsfjorden ligger det veiløse stedet Makkaur. Tidligere var
dette et av de største stedene i kommunen, stedet er nevnt i ned
tegnelser helt fra 1500-tallet. Her fant også egne hekseprosesser
sted. Det særegne Makkaur Fyr med sine trekk fra industriarkitekturen
ble opprettet i 1928 og ble ikke automatisert og fraflyttet før i 2005.
Hamningberg
Med sine mange førkrigsbygninger og bygg datert tilbake til
1700-tallet, er stedet unikt i Finnmarkssammenheng, da store deler
av regionen ellers ble brent under 2. verdenskrig. Stedet blir i dag
flittig brukt av hus- og hytteeiere året rundt. Om sommeren er det
et yrende folkeliv da stedet er svært godt besøkt fra både inn- og
utland. Særlig spektakulær er veien til Hamningberg som er en del av
Nasjonale Turistveger.
Varangerhalvøya Nasjonalpark
Nasjonalparken ble opprettet i 2006 og er på 1 804 km2. Nasjonalparken ble opprettet for å bevare et urørt naturområde, tilnærmet
fritt for tekniske inngrep. Dette er den mest arktisk pregete del av
fastlands-Norge, med meget spesielle landformer og avsetninger fra
siste istid. Her finnes et plante- og dyreliv med østlige og arktiske innslag. Nasjonalparken er et kjerneområde for fjellrev og unike samiske
kulturminner.
Nordfjord og Hamna i Syltefjord
Det to fraflyttede stedene ved hver sin veis ende i Syltefjord yrer
av hytteliv om vinteren og om sommeren blir de i tillegg turistperler
med overnattingssteder, museum, opplevelsesturisme og kafeer. Ved
Syltefjordelvens utløp er det også kafe og campingplass.

GRAVESERVICE AS
Postboks 293
9991 B Å T S F J O R D
Mobil Trond-Are: 957 91 260

firmapost@graveserviceas.no

Alt innenfor maskin og transporttjenester

Wild, unique and beautiful – with real experiences
BÅTSFJORD HAS UNIQUE NATURE AND A WIDE RANGE OF SIGHTS TO SEE. THE MUNICIPALITY IS LOCATED ON THE
BEAUTIFUL VARANGER PENINSULA AND BORDERS DIRECTLY ON THE SOMETIMES WILD BARENTS SEA. HERE YOU CAN
EXPERIENCE LOVELY SUMMER NIGHTS WITH THE MIDNIGHT SUN AND WINTERS FILLED WITH NORTHERN LIGHTS AND
A VAST SNOWY LANDSCAPE.
Magnificent nature
The municipality is surrounded by a landscape preservation area and
several nature reserves, as well as the Varanger Peninsula National
Park with an arctic high mountain landscape and untouched, magnificent nature with unique flora and fauna.

Here you will find such rare arctic species as the Svalbard poppy,
Fringed Sandworts and the Svalbard snowy cinquefoil. Large areas
of the valley are nature reserves. There are numerous good hunting
grounds in Syltefjord Valley, with the possibility to hunt both small
game and moose.

The Stauran bird cliff
At the far end of Syltefjorden, stretching 3
 kilometres and with cliffs
over 220 metres high, is one of the largest bird cliffs in Norway.
Stauran is world famous for its diversity of kittiwakes, northern
gannets, razorbills, white-breasted guillemots, arctic guillemots,
puffins and, of course, sea eagles. A colony of around 250 grey seals
also lives here.

Makkaur
Roadless Makkaur is located at the far end of Båtsfjorden. In the
past, it was one of the largest towns in the municipality and has been
mentioned in documents dating back to the 1500s. Witch trials also
took place here. The distinctive Makkaur Lighthouse, with features of
industrial architecture, was built in 1928 and was automated in 2005.

Båtsfjord
The area surrounding Båtsfjord has numerous marked hiking trails and
excursion destinations, including two illuminated trails. Ski trails are
also groomed during the winter. Nordskogen and Båtsfjord valley are
used for recreation and other activities all year round.

Hamningberg
With its numerous pre-war buildings and structures dating back to
the 1700s, Hamningberg is unique in Finnmark, as large areas of
the r egion were burnt to the ground during World War II, but not
Hamningberg which still looks as it did before the war. Today, it is very
popular with locals and cabin owners all year round.

Syltefjordelva
This river is 30 kilometres long and one of the best salmon rivers in
Finnmark. During the peak year of 2012, close to 5.5 tons of salmon
were fished from this river, the largest weighing 24 kilos.

Varanger Peninsula National Park
This national park was established in 2006 and is 1804 square kilometres in size. It was established to protect the unspoilt nature of the
area and is virtually free of human intervention.

Syltefjord Valley
One of the world’s northernmost birch forests, covers the bottom of
the lower part of the Syltefjord valley. Of botanical interest is the tall
perennial vegetation in the birch forest and, of course, the calcareous
grounds in many of the narrow and south facing side valleys on the
north side of the main valley and home to a wide range of species.

Nordfjord and Hamna in Syltefjord
The two vacated villages both at a roads end in Syltefjord are thriving
with locals in the winter and in the summer they become tourist gems
with ample accommodation, a museum, adventures and cafe’s. By the
Syltefjord River inlet there are also a cafe and camping site.

……når tallene teller…..
www.ekstern-regnskap.no

Postboks 244, 9991 Båtsfjord • Hindberggt 23, 9990 Båtsfjord
Tlf. 789 85610 • Faks 789 83905 • E-post: post@ekstern-regnskap.no

Vi tilbyr tjenester innenfor:
• Regnskapsføring
• Fakturering
• Lønn
• Årsoppgjør og selvangivelser
• Budsjett
• Betalingsformidling
• Bedriftsetablering

Reise til Båtsfjord
Båtsfjord lufthavn er Norges nyeste flyplass, den ligger bare 7 kilometer sør for Båtsfjord og betjenes av Widerøe med en rekke avganger.
Se www.avinor.no/flyplass/batsfjord/
Hurtigruten stopper selvsagt innom både på nordgående og sørgående mellom Bergen og Kirkenes.

Travelling to Båtsfjord
Båtsfjord airport is the newest in Norway, it is located only 7 kilometres south of the centre of Båtsfjord, and is serviced by the airline
company Widerøe with a number of departures and arrivals.
See www.avinor.no/flyplass/batsfjord/
Hurtigruten (the costal steamer) stops by in Båtsfjord both on its
northbound and southbound journey between Bergen and Kirkenes.

Fylkesvei 891 forbinder Båtsfjord med E6 og resten av verden.
County road Fv 891 connects Båtsfjord with the E6 road and the rest
of the world.

Vi er din lokale maskinentreprenør, utfører alt innenfor vei, vann,
avløp, tomtegraving, utenomhusarbeider, belegningstein,
snørydding, sandstrøing. Leverer sand, grus, pukk og matjord.
Utfører alt innenfor transport, termotransport, stykkgods, massetransport,
renovasjon, krantjenester. Utleie av containere, stillasjer, lifter.

Euronics Båtsfjord har som mål å
bli den beste, flotteste og mest
serviceinnstilte butikken i Finnmark.
I over 40 år har AS Radioservice vært en institusjon
her i Båtsfjord, og i dag er vi en del av Euronicskjeden
som sikrer deg faste lave priser på merkevarer.
Vi leverer* og installerer hvitevarer, brunevarer,
mobil og data. Ønsker du at vi tar med oss de gamle
produktene, gjør vi det også.
Så ta kontakt – Vi hjelper deg!

Myrvegen 5, 9990 Båtsfjord • Tlf. 99 27 12 00 • www.jns.no

* Vi leverer varer til Båtsfjord, Mehamn, Berlevåg, Tana og Kjøllefjord.

Betongarbeider • Mur- og pussarbeider
Fliselegging • Våtromsarbeider
Taktekkerarbeider • Tømrerarbeider
Over 20 års erfaring

Båtsfjord Mur & Betong AS
Tlf: 903 63839

E-post: firmapost@bmurbetong.no

Vi strekker oss lenger for å gi deg det du trenger

AS Radioservice

Hindberggata 29, 9990 Båtsfjord
Tlf.: 78 98 57 00 - post@baatsfjord.euronics.no
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Hos oss får du
det meste!
Vi leverer:
• Pumper til alle formål
• Alle typer slanger
• Rør og deler i alle materialer
• Metaller
• Jernvarer og verktøy
• ESAB sveiseutstyr og
tilsatsmateriell
• SKF kulelager
• Meget stort utvalg av
hydraulikkdeler
• Presser hydraulikkslanger

Fjordvegen 30, Pb. 379, 9991 Båtsfjord
Tlf. 78 98 35 00 • Mob. 977 59 177
E-post: leif-arne.wahl@neptunror.no

www.neptunror.no

04.03.16 10:15

• 104362 • www.jsnorge.no

Rådhuset / City Hall
Hindberggt. 18
9990 Båtsfjord
Postadresse / Mailing address
Postboks 610
9991 Båtsfjord
Telefon: 78 98 53 00 / Switchboard: +47 78 98 53 00
postmottak@batsfjord.kommune.no
www.batsfjord.kommune.no

