
ID Områdenavn Områdetype Områdebeskrivelse

1
Båtsfjorden

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Mange fritidsfiskere og turistfiskere fra båt og fiske fra land. Turistbedrifter tilbyr også opplevelsesturisme og fuglekikking. Noe kajakkpadling langs 
kysten og fritidsdykking. Det finnes noen ankringsplasser for småbåter i indre del av fjorden. Båtutsettingsrampe og flytebrygger i havneområdet.

10
Kyst-Rubbedalshøgda

StortTuromraadeUtenTilrettelegging
Området er stort sett dekket av blokkmark, vanskelig tilgjengelig og svært værutsatt. Et fåtall jegere finner likevel veien hit om høsten. Nærområdet til 
vindparken er ikke tilgjengelig i vinterhalvåret grunnet iskast fra vindmøllene. Noen mindre fjæreområder kan være tilgjengelig med båt, men bruken er 
ikke kartlagt.

11
Hamnefjell vindpark

Groennkorridor
Veier i vindparken brukes som turløyper på sommeren. Her kan man også gå tur til den 241 meter høye masta "Linken" (ut.no). Om vinteren er 
området stengt på grunn av iskast fra vindmøllene.

12
Hamnevannshøyda

StortTuromraadeUtenTilrettelegging
Veien til vindparken gjør området bedre tilgjengelig for utfart innenfor området eller lengre turer. Området brukes sommer og vinteren til ski/turgåing, 
eller fiske  Hamnevannet og Melkarnvannet. Noen går til fots eller på ski til Linjevannene/Rubbedalsvannene fra dette området, og Kraftlaget har ei 
hytte i området ved linjevannene.

20

Skrovnes

Utfartsomraade

Et populært turområde med flere turstier og turmål i relativ kort avstand fra bebyggelsen. Det går perletur til Havnefjellsbenken på veien til 
vindparken, og sti videre til Skrovneslykta hvor en kan nyte utsikten ut mot havet. Her finnes også en gapahuk og turkasse. Mange besøker også fjæra i 
Skrovnesbukta. Det går også sti til lykta langs fjæra fra den gamle søppeltippen. Skrovneslykta er et viktig turmål for barn og unge, og Skrovnesvannene 
er badeplasser på varma dager. Nordskogen barnehage besøker ofte fjæraområdene, mens skolene går på tur både til lykta og Skrovnesbukta. Området 
brukes også til bærsanking og jakt. Om vinteren brukes veien til vindparken som tur- og skiløype.

21
Hamnefjellvegen

Groennkorridor
Veien til vindparken er en mye brukt turvei både sommer og vinter. Det går perletur til Hamnevannet, og veien er utgangspunkt for lengre turer i 
terrenget eller langs veien til vindparken og Linken. BSK kjører tråkkemaskin i nedre del av veien om vinteren.

50 Nordskogen nord Naerturterreng Området er del av Nordskogen. Området brukes hele året av Nordskogen barnehage.

51

Nordskogen

Naerturterreng

Populært turområde i gangavstand fra skole/barnehage og boligområder.  Uteområde til idrettshallen, og skiskytterarena. Gangvei og stier om 
sommeren. Flere perleturer har startpunkt her, og området er utgangspunkt for lengre turer. Lillevannet er et ofte brukt turmål for barn. Nordskogen 
barnehage bruker ofte skogen ved servicebygget til vindparken, da den er lettere tilgjengelig med vogn (særlig om vinteren). Brukes hele året av folk i 
alle aldre, og brukes særlig av skole/barnehage. Her er det lysløype med tråkket skiløype, og akebakke rett ved idrettshallen. Opplyst akebakke ved 
"Lillehøna". Snowboardaktivitet om vinteren. Noe problem med mye hundeavføring, særlig bak idrettshallen.

60
Gangsti Idrettsvegen

Groennkorridor
Gangstien brukes særlig av Nordskogen skole/barnehage for å komme seg til Idrettshallen eller uteområdene her. Viktig for trafikksikkerhet til barn. 
Brøyting av gangstien vinterstid er viktig. Barnehagen savner trygg gangsti langs hele idrettsvegen, for å kunne gå opp mot Idretthallen med barnevogn.

61
Lavvo Nordskogen

LekeOgRekreasjonsomraade
Lavvo med bålplass og skogsområdet rundt er brukt mye av Nordskogen barnehagen. Det er lett tilgjengelig fra barnehagen. Bør tilrettelegges i form av 
snømåking om vinter og fjerning av vegetasjon på sommeren, for å gjøre området mer attraktivt for flere brukere.

62
Nordskogen skole og barnehage

LekeOgRekreasjonsomraade
Åpent leke og uteområde ved barnehage og barneskole, som ligger rett ved flere boligfelt. Arealet har naturlig vegetasjonsdekke med bærterreng og 
akebakke. Mange lekeapparater, ballbinge, zipline og fotballbane. Banen gjøres om til skøytebane om vinteren. Området brukes hele året, også 
ettermiddager/helger.

65
Lekeplass JE Abrahamsens veg

LekeOgRekreasjonsomraade
Åpen område i boligfelt brukt som lekeplass uten større tilrettelegging. Potensiale for fremtidig lekeplass. Området gir rom, lys og grøntområde til 
boligene rundt, og brukes i dag av nærliggende boligfelt. Området er ikke satt av til lek/friareal i kommunale arealplaner, noe som kan føre til at arealet 
blir nedbygd.

70

Strandsone Nordskogen

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag

Et stort sammenhengende område i strandsonen som er avsatt til friområde i kommunal arealplan. Området er lett tilgjengelig for nærliggende 
boligområder, og gir utsikt til havet og fri tilgang til fjærasonen. Området er til dels vegetasjonskledt, og det finnes en del bær i området. Området er 
viktig for barn/unge, og flere av fjæraområdene brukes ofte av barneskolen, SFO og barnehagen. Kloakkutslipp i Bjørnenakbukta forringer kvaliteten på 
området. Viktig å bevare adkomstveier til området.

75 Molo Hamnneset LekeOgRekreasjonsomraade Moloen brukes av fritidsfiskere, og er et møtested for ungdom. Ungdom ønsker seg vei, lys og bedre sikring av området.



80
Grøntareal Syltefjordvegen

Groennkorridor
Åpent område hvor det tidligere var en liten fotballbane. Gir rom, lys og grøntarealer til bebyggelsen rundt. Flere små stier i området. Forbindelsesåre 
til strandsonen i nordøst og til lekeplass ved Syltefjordvegen i sør. Er ikke satt av til friareal/lek i kommunal arealplan, noe som kan føre til at området 
bygges ned. Om vinteren brukes området til snøtømming.

81
Lekeplass Syltefjordvegen

LekeOgRekreasjonsomraade
Leke- og rekreasjonsområde med noen lekeapparater. Gir rom, lys og grøntareal for boligene rundt. Er ikke satt av til friareal/lek i kommunal arealplan, 
noe som kan føre til at området bygges ned.

82
Lekeareal Nordskogvegen

LekeOgRekreasjonsomraade
Åpen område i boligfelt som tidligere ble brukt som lekeplass, og fotball/skøytebane. Potensiale for fremtidig lekeplass. Området gir rom og lys til 
boligene rundt, og brukes i dag av nærliggende boligfelt. Området er ikke satt av til lek/friareal i kommunale arealplaner, noe som kan føre til at arealet 
blir nedbygd.

83 Grøntareal Øvrevegen LekeOgRekreasjonsomraade Åpent område uten tilrettelegging. Gir rom, lys og grøntareal for boliger rundt. Bratt skrent i sør. Fint utkikkspunkt.
90 Snarvei Skrovnesvegen 1 Groennkorridor Snarvei mellom Skrovnesvegen og Nordskogvegen.
91 Snarvei Skrovnesvegen 2 Groennkorridor Snarvei mellom Skrovnesvegen og Lensmannsgata.

100
Friområde over Skrovnesvegen

LekeOgRekreasjonsomraade
Grøntareal nær bebyggelsen satt av til friområde i kommunale areaplaner. Brukes av boligområdet ved som nærturterreng, bærterreng og akebakke.

105 Snarvei over Blåbærtoppen Groennkorridor Snarvei mellom Havnedalen og idrettshallen/Nordskogen. Fin utsikt. Potensiell gangsti.
110 Havnedalen øvre StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag Friområde langs Havneelva. Brukt som akebakke om vinteren.
111 Havnedalen nedre StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag Friområde langs Havneelva. Brukt som akebakke om vinteren.
112 Snarvei Skansen Groennkorridor Sti mellom Havnedalsvegen/Rubbedalsvegen og Skansen.

115
Nergaardparken

LekeOgRekreasjonsomraade
Park i sentrum med benker, beplantning og skulptur. Viktig for barn og unge, og et turmål for barneskolen. Kan tilrettelegges bedre med flere benker, 
søppelrydding og vind/værskjerming.

120
Havnedalsringen

LekeOgRekreasjonsomraade
Området er satt av som friområde i kommunal arealplan. Området har naturlig vegetasjon uten tilrettelegging. Potensielt lekeområde for boligene 
rundt.

121 Rubbedalsringen LekeOgRekreasjonsomraade Lekeplass i boligfelt med noen lekeapparater.

200

Havnedalen - Skoleelvdalen

Naerturterreng

Populært turområde som brukes hele året, nær Båtsfjord skole, Helsesenteret og boligfelt. Lysløypetraseen fra Nordskogen fortsetter gjennom 
området, hvor det tråkkes skiløype hele vinteren. Det går perleturer langs lysløypa til Skoleelvdalen og opp til Melkarn. Melkarn er et populært turmål 
og utkikkspunkt der man kan se utover hele Båtsfjorden. Området er viktig for barn og unge, og brukes mye av skolene hele året. Ungdom ønsker seg 
slalombakke ved Melkarn. Det går en godt brukt snarvei langs sti fra Båtsfjord skole til Helsesenteret.

204 Snarvei Kirkegårdsvegen Groennkorridor Sti fra Rubbedalsvegen til sentrum ved Kirka.
205 Bakken under Kirkegårdsvegen LekeOgRekreasjonsomraade Grøntareal uten tilrettelegging. Noe bratt terreng.

206
Lekeplass Prestegårdsbakken

LekeOgRekreasjonsomraade
Grøntareal delvis opparbeidet med plen, nær forsamlingslokale og boligfelt. Noen eldre lekeapparater. Området brukes av speideren hele året. Turmål 
for barneskolen.

207
Bakken under Helsesenteret

LekeOgRekreasjonsomraade
Grøntareal uten tilrettelegging i bratt terreng. Nær bebyggelse.

208
Tusenårstorget

AndreFriluftslivsomraader
Gruslagt torg med nærliggende toalett. Brukes til arrangementer som Båtsfjord i fest og fakkeltog 1. søndag i advent, og av tilreisende selgere med 
boder og hoppeslott om sommeren. Noe sykkelaktivitet og møteplass for ungdom. Stort potensiale ved litt tilrettelegging som for eksempel benker, 
beplantning, lekeapparater etc. Unge ønsker seg skøytebane her. Bør utformes universelt etter helhetlig plan.

209
Havnepromenade sentrum

Groennkorridor
Promenade (gangsti) i trekonstruksjon med rekkverk langs sjøkanten mellom Båtsfjord Brygge og Tusenårstorget. Lett tilgjengelig, sentralt plassert og 
gir en åpen utsikt mot havna. Byggeår 2019. Viktig å brøyte om vinteren. Burde vært lyssatt. Burde vært adkomst fra vei for tilgang med rullestol.

210
Strandvegen

AndreFriluftslivsomraader
Grøntområde langs strandvegen. Krigsminnemerke utstilt. Stort potensiale som del av gangsti (Havnepromenaden) og rasteplass med tilrettelegging 
som benker, beplantning og gangfelt. 

211
Rådhusparken

LekeOgRekreasjonsomraade
Liten park med benk foran Rådhuset, benyttes ofte av forbipasserende om sommeren og som turmål av barnehagene. Brukes også ved arrangementer 
som 1. mai, 17.mai, julegrantenning 1. søndag i advent. Barnehager og barneskolen bruker parken til ulike arrangementer eller som turmål. Burde være 
universelt utformet.

212
Biblioteket

LekeOgRekreasjonsomraade
Grønn plen rundt Bibliotek-bygget med utsikt mot havna. Har potensiale til å bli et enkelt og sentrumsnært turmål ved tilrettelegging med benker o.l.

213
Sørnesbyggparken

LekeOgRekreasjonsomraade
Liten park med fontene og benker. Snarvei mellom Strandvegen og Fomavegen.



214
Fomabukta

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Småbåthavn. Om vinteren samles flere sjeldne dykkender i Båtsfjord, og man kan komme nært innpå dem i Fomabukta. Her finnes også fugletitterskjul. 
Ses i sammenheng med nærliggende park, grøntareal og havnepromenade.

215
Havneparken

LekeOgRekreasjonsomraade
Park ved småbåthavna i indre Fomabukta med opparbeidet plen og monument. Lett tilgjengelig fra vei og havnepromenade. Viktig for barn, og er 
turmål for barneskolen. Bør tilrettelegges bedre med benker, lyssetting og brøyting.

216
Havnepromenade indre Fomabukta

Groennkorridor
Asfaltert gangsti langs havneområdet i indre Fomabukta, og over til Hurtigrutekaia med beplantning rundt. Lett tilgjengelig for alle. Brukes ofte av 
barnehage og barneskolen. Bør tilrettelegges med belysning og brøytes om vinteren. Bure kobles med havnepromenaden ved Båtsfjord Brygge.

217 Bak Varanger Kraft LekeOgRekreasjonsomraade Snarvei og lekeområde for nærliggende boligfelt. Tidligere lekeplass.

218

Foma

LekeOgRekreasjonsomraade

Et større sammenhengende ubebygd areal nær boligområde. Området er hovedsaklig regulert til friområde, men er ikke opparbeidet slik planen legger 
til rette for. Området fremstår idag som lite attraktivt for friluftsliv, men har et stort potensiale ved enkel tilrettelegging (f.eks. beplantning, benker, 
gangsti o.l.). Området brukes likevel noe til lek av barn i nærliggende boligfelt, og snarveier. Unge ønsker at området opparbeides til park med 
aktiviteter som skatepark og basketballbane.

220
Nedre Holmen

LekeOgRekreasjonsomraade
Grøntområde mellom boligfelt og industriområde, som er regulert til vegetasjonsskjerm. Det er også regulert lekeplass her, som ikke er opparbeidet. 
Midlertidig vei burde fjernes.

221
Holmenvegen

AndreFriluftslivsomraader
Grøntområde uten tilrettelegging. Kratt og ulendt terreng. Har vært brukt til offroadsykling av ungdom. Området er regulert til vei med grøntbelte og 
gang/sykkelsti.

222 Hønsehuset LekeOgRekreasjonsomraade Grøntområde uten tilrettelegging nær boligfelt. Hele området er satt av til bolig i kommunal arealplan. Bratt skrent i vest.

223
Grøntareal Myrvegen

LekeOgRekreasjonsomraade
Grønt ubebygd areal. Brukes som snarvei. Ikke tilrettelagt. Mye villnis, fremstår utilgjengelig per i dag. Potensielt areal for fremtidig lekeplass.

224 Snarvei Fagervikvegen Groennkorridor Snarvei med grønt preg.

225
Sørnes

Naerturterreng
Grøntområde med flott utsikt over fjorden nær boligfelt. Det er flere stier i området og en grusvei. Området er et svært viktig møtested for ungdom og 
er et av flere faste turmål for Båtsfjord skole høst og vår. Satt av til industri i kommunale arealplaner. Området er svært forsøplet.

226 Fagervika StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag Grøntområde ved sjøen uten tilrettelegging, nær boligfelt. Satt av til friområde i kommunedelplan. Adkomstvei er gjengrodd.
230 Båtsfjord skole LekeOgRekreasjonsomraade Leke og uteområde ved skole med flere lekeapparater.

301
Skoleelvdalen

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Skoleelva og dalføret ligger rett ved Båtsfjord skole, og brukes i undervisning i naturfag og friluftsliv. De bratte sidene i elvedalen brukes som akebakke 
om vinteren, både i skolesammenheng og på fritiden. Sandhaug forhindrer adkomst opp Skoleelvdalen. Veien i dalen er rast ut enkelte steder.

302
Skoleelva munningen

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Fjæraområdet ved utløpet av Skoleelva ligger nær Båtsfjord skole, og brukes i undervisningen i naturfag for å lære om marinøkologi. Stor forekomst av 
sjøfugl nær vei gjør dette til et interessepunkt for fugletittere. Det bør tilrettelegges for adkomst til området.

303
Neptunbukta fjæreområde

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Fjæraområdet brukes av Klausjorda barnehage og nærliggende boligfelt. Bukta brukes som ankringsplass for småbåter. Området har blitt fyllt ut de 
siste årene, noe som har minsket arealet på fjæra og gjort den mindre tilgjengelig.

305 Lekeplass Klausjorda LekeOgRekreasjonsomraade Lekeplass ved boligområdet med adkomstvei. Igangsatt opparbeiding av ny lekeplass i 2020. Satt av som friområde i kommunal arealplan.

306

Bak Klausjorda

Naerturterreng

Naturterreng nær boligfelt med flere stier og eldre traktorspor etter tidligere hjelledrift i området. Bærterreng og turområde i lettgått terreng. Mange 
går på tur herifra til skytterhuset, på vinteren går noen også turen på ski. Om høsten drives det en del småviltjakt i områdene innover fjellet. Klausjorda 
barnehage bruker området ovenfor Festningsvegen til turområde, også på vinteren. Barn og unge bruker området på fritiden, og det finnes en 
badeplass lengre inn på fjellet og i Neptunelva. Neptundemninga er også en svært populær badeplass og møteplass for unge, men sikkerheten her bør 
vurderes. Båtsfjord skole bruker området ved Neptundalsdemninga som et av faste turmål høst og vår.

307 Friområde Gammevegen LekeOgRekreasjonsomraade Et mindre areal som i arealplan er satt av til fri- og lekeområde for nærliggende boligfelt. 

308
Friområde Festningsvegen

LekeOgRekreasjonsomraade
Et mindre areal som i arealplan er satt av til fri- og lekeområde for nærliggende boligfelt. En adkomstvei er bebygd. Fungerer som grønt og lekeareal for 
nærliggende bebyggelse.

311 Klausjorda barnehage LekeOgRekreasjonsomraade Åpent uteområde ved barnehage med flere lekeapparater. Møteplass for barn/unge i nærområdet.

312
Neptundalen

Naerturterreng
Elvedal med naturlig vegetasjon. Bratte sider opp mot nærliggende boligfelt. Det går en sti nede i dalen.  Nedre del av dalen brukes som turområde av 
Klausjorda barnehage hele året. Noen barn aker i dalen om vinteren. Tidligere var det en lyssatt akebakke her, men dagens status er uavklart.

314
Snarvei til Neptunåsen

Groennkorridor
Det finnes et par stier inne i området som brukes som snarvei og/eller alternativ rute for fotgjengere som ønsker å unngå den trafikkerte 
Neptundalsvegen. Snarvei fortsetter over privat tomt. Noe bratt/ulendt terreng, men fin utsikt fra toppen. Området er delvis satt av til bebyggelse i 
arealplan.



315
Neptunåsen lekeplass

LekeOgRekreasjonsomraade
Lekeplass i boligfelt med fotballbane og mange lekeapparater, samt gapahuk med grill. Satt av til fri- og lekeområde i arealplan. Viktig for barn og unge, 
og ofte brukt turmål av barnehage og barneskole.

317
Friområde Eidesveg (1)

LekeOgRekreasjonsomraade
Et mindre areal som i arealplan er satt av til fri- og lekeområde for nærliggende boligfelt.

318
Friområde Eidesveg (2)

LekeOgRekreasjonsomraade
Et mindre areal som i arealplan er satt av til fri- og lekeområde for nærliggende boligfelt.

319
Friområde Neptunåsen

LekeOgRekreasjonsomraade
Areal satt av til friområde i arealplan.

320
Svend Foyns veg

LekeOgRekreasjonsomraade
Område som er gjengrodd av skog/kratt. Satt av til fremtidig boligområde i arealplan.

321
Gangsti Neptunelva-fjordkrysset

Groennkorridor
Asfaltert gangsti. Benyttes av veldig mange hele året, i alle aldre og funksjonsnivå. Viktig at gangstien blir brøytet og strødd på vinteren. Transportåre 
som gir økt tilgang til friluftslivsområder. Noe mangelfull belysning. Kunne vært forlenget innover Båtsfjorddalen og over Strømmen.

322

Neptunåsen og Maridalen

Naerturterreng

Tur, bær og soppterreng. Perletur langs Maridalen og til skytebanen. Båtsfjord skole bruker området ved Neptundalsdemninga som et av faste turmål 
høst og vår. Klausjorda barnehage bruker Marisletta og Maridalen som turområde. Det går flere stier mellom Neptundalen og Skytebanen, og ned 
Maridalen. Om vinteren er det mindre friluftslivsaktivitet i området, men det er noe ski og turgåing. Det går skuterløype gjennom området.

400
Maribukta

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Lett tilgjengelig fjæraområde nær boligfelt og vei. Stor forekomst av ulike fuglearter nær vei gjør dette til et interessepunkt for fugletittere.

401
Fjorden nærturterreng

Naerturterreng
Naturterreng nær boligfelt, brukes til korte turer og bærhøsting. Kulturminner ovenfor Grendehuset brukes av Båtsfjord skole i undervisning.

402
Grønnkorridor Fjorden

Groennkorridor
Snarvei mellom Solheimsvegen og Fiskeværsvegen, og i til lekeplass. Kunne vært universelt utformet. Satt av til bolig i reguleringsplan, på privat tomt.

403 Lekeplass 1 Solheimsvegen LekeOgRekreasjonsomraade Lekeplass med noen lekeapparater. Regulert til lekeplass. Adkomstvei utenfor område regulert til lek.
404 Lekeplass 2 Solheimsvegen LekeOgRekreasjonsomraade Tidligere lekeplass, ingen tilrettelegging i dag. Regulert til offentlig lekeplass.

405
Strandsone Fiskeværvegen

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Strandsone lett tilgjengelig fra vei og nærliggende boligfelt. En del av området har opparbeidet plen. Deler av området er regulert til naustplass, og 
campingplass. Lite bebyggelse gir sjøutsikt for nærliggende boligfelt.

406
Perelva

LekeOgRekreasjonsomraade
Populært turmål fjæresonen ved utløpet av Perelva, med tilrettelegging som grillplass og bru over Perelva. Lett tilgjengelig fra vei med asfaltert gangsti 
og plass til parkering. Er et perleturmål, og utgangspunkt for lengre turer, blant annet perleturer til Eikebergvika, Blindvannet og Skovika. Området er et 
av flere faste turmål for Båtsfjord skole og barnehagen. Deler av området er regulert til industri.

420
Strømsnesvannet

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Vannet og området rundt er et godt besøkt turmål i sommerhalvåret, med aktiviteter som bading, fisking, kano- og kajakkpadling, fugletitting og 
ridning. Viktig for barn og unge, og er et av flere faste turmål for Båtsfjord skole. Ved noe tilretteleggingstiltak, kan bruken økes.

422
4H gården

LekeOgRekreasjonsomraade
4H-gård, stall, grillhytte og lekeplass. Et av flere faste turmål for Båtsfjord skole og barnehagen. Viktig for barn og unge. Kan øke bruken med økt 
tilrettelegging i området nordover.

424

Lysløypa i dalen og tursti til Fossen

Groennkorridor

Lysløypen og turstien videre inn til fossen populære turmål hele året, og er også utgangspunkt for lengre turer. Det er perletur både til boksen i lysløypa 
og ved fossen. Lysløypa brukes også om vinteren av skigåere, fotgjengere og ryttere. Tidligere har det blitt kjørt skispor her, men nå blir veien brøytet 
fra 4H og til vannverket. Området langs løypa brukes også til bær- og soppsanking, og det sykles også innover. Løypa/stien er et av flere faste turmål for 
Båtsfjord skole, og er viktig for barn og unge. Trenger noe tilrettelegging for mer universell utforming. Lysløypen kunne vært utvidet helt inn til fossen.

430

Båtsfjorddalen

Marka

Delvis skogkledt dal med spredt bebyggelse av hytter. Storelva renner gjennom dalen. Store deler av området er satt av til LNF i kommunedelplan for 
Båtsfjorddalen, her understrekes det at området har en spesiell verdi for friluftslivet. Området har flere stier og brukes til turområde, sopp- og 
bærsanking, samt noe fiske i Storelva. Lett tilgjengelig fra vei, og mange parkeringsmuligheter i barmarkssesongen. Det er også utgangspunkt for 
perleturer langs "gamlevegen", og andre lengre turer. Det finnes to private staller i området, som bruker området til ridning. FV 891 og Ordfører Vikens 
veg brukes mye som turtrase for fotturer, sykkel, rulleski og ridning. Mange går eller sykler en "rundtur" langs FV 891 til gamle flyplassen, og tilbake 
langs lysløypa. På vinteren er friluftslivsaktiviteter konsentrert hovedsaklig langs vei eller nær hytter. Sluttpunkt for Ordofjellrennet og 
Midnattskirennet er ved lille Jovatnet. På den gamle flystripa er det flere skutergarasjer, og det går skuterløype gjennom dalens vestside.



431
Skytebanen

AndreFriluftslivsomraader
Skytebane som brukes hovedsakelig i barmarkssesongen, da veien ikke brøytes. Skuterløype legges gjennom området. Skytebanen er i seg selv ikke 
egentlig et friluftslivsområde, men Skytterhuset er turmål for perletur, og veien hit gjør områdene rundt mer tilgjengelige i barmarkssesongen for 
turgåere, bærplukkere og jegere.

432
Jovatnet

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Vannet brukes som badeplass, og er lett tilgjengelig i barmarkssesongen med grusvei helt til vannkanten. Egner seg derfor godt for dagsturer med små 
barn, og for ungdom på sykkeltur. Det finnes imidlertid en del søppel i og rundt vannet som bør ryddes. Kan øke bruken mye med tilrettelegging som 
benker, bålplass og toalett. Naturlig skøytebane før snøen legger seg.

450
Båtsfjordfjellet vest

StortTuromraadeUtenTilrettelegging
Område brukes noe til jakt, fiske og kiting. Flere kulturminner finnes i området. Vanskelig terreng i store deler av området med blokkmark. Noen 
fiskevann bak Buktkjølen. Ordofjellrennet og Midnattskirennet arrangeres i området ved fylkesveien.

460
Gamleveien over Båtsfjordfjellet

StortTuromraadeUtenTilrettelegging
Jakt og turområde, hovedsaklig sommer/høst. Perletur langs "gamleveien" fra gamle flyplassen til tidligere "Røde kors-/speiderhytta". Skitrase for 
Ordofjellrennet og Midnattskirennet legges i dette området.

500
Båtsfjordfjellet mot Syltefjord

StortTuromraadeUtenTilrettelegging
Relativt lett tilgjengelig område med lettgått terreng. Fottur, ridning, jakt, bær/soppsanking og fiskevann i barmarksesongen. Perletur til 
Steinfjellvannet, Straumsnesaksla og Flyplassen rundt. Noe skitur og isfiske om vinteren. 

501
Pervatnet

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Lett tilgjengelig og godt fiskevann, som også brukes som turområde (perletur), jakt og bærsanking. Brukes hele året. Viktig område for barn og unge, og 
er godt egnet for barnefamilier. Et av flere faste turmål for Båtsfjord skole både sommer og vinter. Kunne vært tilrettelagt for parkering langs veien.

510

Eikebergvannene/Eikebergvika

SaerligKvalitetsomraade

Et naturskjønt område som er et svært populært turmål, spesielt i barmarkssesongen. Det går flere stier i området, og Eikebergvika er et perleturmål. 
Vannene brukes til fiske og bading, og det høstes mye bær i området. Det foregår også jakt om høsten. Om vinteren er området mindre tilgjengelig, 
men det forekommer noe skigåing til området via Pervannet. Området er viktig for barn og unge, og er et av flere faste turmål for Båtsfjord skole. I 
Eikebergvika skal Finnmark Friluftsråd bygge en dagsturhytte i 2021. Det finnes noen kulturminner i området.

511
Blindvatnet

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Et populært turmål i et naturskjønt område, brukes særlig mye i barmarkssesongen. Det går perletur langs en godt opptrådd sti til Blindvannet og 
videre til Skovika. Vannet er et godt fiskevann, og det foregår også noe isfiske og noe skigåing/truge til området. Noe jakt i området om høsten. Viktig 
for unge.

512
Skovika

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Et populært turmål i barmarkssesongen, og perletur langs en godt oppgått sti. Det er noen hytter i området øst for Skovikelva som brukes sommer og 
vinter. Viktig for unge.

520

Makkaurhalvøya

StortTuromraadeUtenTilrettelegging

Noe turgåing i sommerhalvåret for de som liker mer krevende langturer. Det går perletur til Ytre Syltefjord fra Nordfjord, men også Stauran og Makkaur 
er brukt som turmål for de aller sprekeste. Store deler av området er lite tilgjengelig i barmarkssesongen pga blokkmark. Vinterstid brukes området 
hovedsaklig til skutertur og isfiske langs skuterløypene, og det finnes flere gode fiskevann i nærheten av Nordfjord og mot Makkaur som er enklest 
tilgjengelig med skuter. Området inneholder også Makkaurhalvøya Naturreservat. 

530

Makkaur

SaerligKvalitetsomraade

Et tidligere bosatt område i svært spesielle naturgitte omgivelser, langt fra sivilisasjonen, med en svært værhard beliggenhet. Det er flere kulturminner i 
området, som rester av det tyske kystfortet og tufter av den tidligere bebyggelsen. Det er et fåtall hytter her og et fyr "Makkaur fyr", som ble bygd i 
1926. Det er gode fiskevann her som brukes både sommer og vinterstid. Man kan komme hit med båt om sommeren, men området er best tilgjengelig 
på vinteren via skuterløype. Høy symbolverdi for lokalbefolkningen, har stor kunnskapsverdi, og er også viktig for barn og unge. Båtsfjord skole bruker 
området til klasseturer.

540
Makkaur-Sandfjorden

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Et svært naturskjønt område med en større sandstrand, et fiskevann og en elv. Noen eldre hustufter. Området ligger svært utilgjengelig til, og nås helst 
med båt. Området ligger relativt lunt til for vær og vind, båter legger seg ofte i le her i påvente av bedre vær.

600
Ordo sør

Naerturterreng
Det nære turterrenget til hyttene sør for Ordovannet. Det går sti langs Ordovannet. Tilrettelegging med bro over kjosen vil øke bruken av området.

601
Ordovannet

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Godt fiskevann ved hyttefeltet Ordo som er lett tilgjengelig via hyttevei. Fiske både fra land og båt, bading og turaktiviteter i strandsonen. Mange har 
fritidsbåter i området, det finnes også noen brygger. Om vinteren er det skuterløype i området. Mange benytter vannet til isfiske om vinteren.

602

Ordo hytteområde

Utfartsomraade

Hytteområde ved fiskevann. Det går perletur langs grusveien til hyttefeltet, og det finnes brygge, gapahuk og grillplass åpen for besøkende. 
Hytteområdet er en innfallsport mot Varangerhalvøya Nasjonalpark, og startsted for turgåere som vandrer innover nasjonalparken, eller laksefiskere 
som skal fiske i Syltefjordelven. Om vinteren er eneste adkomst via skuterløypene, og mange benytter skuter for å besøke området og fiske på isen om 
vinteren. Det arrangeres en årlig isfiskekonkurranse rundt påsketider.

610
Ordohøyda og Adamsmyra

StortTuromraadeUtenTilrettelegging
Hytteveiene til Ordo og Adamsdalen hyttefelt er perleturer. Om høsten foregår det en del rypejakt og bærsanking i området. I sommerhalvåret stopper 
det noe turister og fugletittere langs fylkesveien. Det finnes p-plass ved fylkesveien. Området brukes lite til friluftsliv om vinteren foruten lokale 
hytteeiere ved Ordo.



620

Adamsdalen hytteområde

Naerturterreng

Hytteområde ved den lakseførende Syltefjordelven. Om sommeren besøkes området hyppig av laksefiskere, både lokale og tilreisende. Båtsfjord jeger- 
og fiskeforening arrangerer kvinnefiskedøgn her hver sommer. Det finnes gapahuk og toalett her som er åpen for alle. Det går en perletur langs 
hytteveien. Hytteområdet er også utgangspunkt for lengre turer, både til jakt, fiske og bærsanking. Om vinteren er det hovedsaklig hytteeierne som 
bruker området til tur og skiaktiviteter, med eneste adkomst via skuterløype.

630
Båtsfjordfjellet mellom 
Adamsvatnet og Storvatnet StortTuromraadeUtenTilrettelegging

Lettgått terreng nær vei. Om høsten er det mange rypejegere i terrenget. Det finnes også noen bærsankere. Her er det flere fiskevann som også brukes 
i isfiskesesongen. Om vinteren er området ved Adamsvatnet brukt av kitere. Fugletittere og andre turister stopper ofte langs veien.

650
Syltefjordelva

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Lakseførende vassdrag med gode fangster de siste 15 år. Besøkes av mange, både lokale og tilreisende fiskere, hver sommer. Elvedalen brukes også av 
jegere og bærplukkere om høsten. Vinterbruken er svært liten, foruten noe skigåing nær hytteområdene. Det går skuterløype langs deler av elva.

660 Syltefjordfjellet StortTuromraadeUtenTilrettelegging Mye brukt jaktområde for småvilt om høsten. Naboområdet til helårsbrukte hyttefelt.

702

Syltefjorddalen

SaerligKvalitetsomraade

En frodig og naturskjønt område som både er et populært hytteområde, men også turområde for tilreisende. Syltefjordelva er et svært populært 
vassdrag for laksefiskere, både lokale og tilreisende. Det går flere perleturer i området. Mange sykler og går på rulleski langs veien. Hver høst jaktes 
både småvilt og elg i området. Det er også et frodig bær- og soppterreng. Deler av området er vernet som naturreservat, som har som formål å ivareta 
et frodig lauvskogområde nær den arktiske grenser.  Lett tilgjengelig med bil i barmarkssesongen, men om vinteren er det kun tilgjengelig via 
skuterløype. Skiaktivitet om vinteren i hele området i forbindelse med hyttebruk.

703

Vesterelv

Naerturterreng

Fritidsboligområde i et tidligere jordbruksområde ved utløpet av den lakseførende Syltefjordelva. Her finnes det en sommeråpen campingplass og cafe 
som også er noe åpent i vintersesongen. Her finnes det en lang fjæresone, bær- og soppterreng, og mange små stier/veier i området og bruer over 
Hursielva. Det går sti videre opp langs Syltefjordelva. Om sommeren kommer det en del tilreisende hit, mens på vinteren er området hovedsaklig brukt 
av fritidsboligeierne. Veien er vinterstengt, med adkomts kun via skuterløype.

705
Vassbotn og indre Syltefjorden

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Brukes av lokalbefolkningen til fritidsbåtturer, fiske, korte turer i fjæra/bålturer, og noe kajakkpadling. Det er flere som har naustplass inne i Vassbotn. 
Ankringsplasser for småbåter langs hytteområdene. Det er et rikt fugleliv i fjæra, og området er lett tilgjengelig for fulgetittere i sommersesongen.

706

Hamna

Naerturterreng

Hytteområde ved sjøen med veitilgang.  Her finnes en åpen gapahuk med grillplass, fjæreområder, lettgått turterreng og bærterreng. Det er også 
mange kulturminner i området. En populær perletur til "Skarvskiten". Mange vandrer mellom Hamna og Nordfjord. Om vinteren er området kun 
tilgjengelig via skuterløype, og brukes da hovedsaklig av lokale hytteeiere. Det finnes et turistanlegg i området. Kjærlighetsbukta er en fjære som 
brukes som turmål av flere, og Båtsfjord skole har teltturer her.

707 Nordfjordeidet StortTuromraadeUtenTilrettelegging Jakt-, bær- fiske- og turterreng. Turgåing, sykling og rulliski langs veien. Værhardt. 

708

Nordfjord

SaerligKvalitetsomraade

Fraflyttet tettsted med eldre bebyggelse som nå brukes til fritidsboligområde og noe næringsaktivitet, deriblant opplevelsesturisme, campingplass og 
sommercafe. Stedet ligger ved "veis ende", og besøkes ofte av turister om sommeren. Havna er beskyttet med molo, og det finnes flytebrygge og 
mange småbåter her. Det går perletur til Myrvatnet, og stedet er utgangspunkt for lengre turer både med båt og til fots. Noe kajakkpadling i havet.  
Området er viktig for barn og unge, og det finnes en lekeplass ved den gamle skolen. Båtsfjord skole har årlig sykkeltur hit med overnatting ved den 
gamle skolen. Om vinteren er området kun tilgjengelig via skuterløype, og Nordfjord er et viktig knutepunkt for skutertrafikk.

709 Nordfjord skole LekeOgRekreasjonsomraade Lekeplass ved den gamle skolen.
710 Syltefjord kapell LekeOgRekreasjonsomraade Park med benk og bauta ved kapellet. Ubebygd grøntareal med fotballbane.

711
Kvalmolla

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Et flott turområde langs havet, lett tilgjengelig fra Nordfjord. Brukes både av lokalbefolkningen og tilreisende. Det går en tidligere traktorvei for 
fiskehjeller her, gangbru over elver, og en lettgått tursti langs fjæra. Det finnes en tidligere søppelfylling her som bør ryddes, det dumpes fortsatt 
ulovlig her.

712

Ytre Syltefjord/Syltefjord-
Sandfjorden

SaerligKvalitetsomraade

Tidligere bebodd område uten veitilgang, fraflyttet på 50 tallet. Flere av husene som var her ble flyttet inn til Nordfjord. Det er flere kulturminner i 
området, bla. mange hustufter og steingjerder, og en bru over Sandfjordelva, som vitner om tidligere aktivitet her. Om vinteren går det skuterløype hit. 
Stedet er et perleturmål som mange lokale ønsker å besøke, men det er en noe krevende fottur. Med båt er det ofte utfordrende å komme iland, da 
det ligger svært værutsatt til. Båtsfjord skole bruker området til lengre overnattingsturer.

720
Stauran fuglefjell

SaerligKvalitetsomraade
Hekkekoloni for mange sjøfuglarter. Besøkes ofte med båt. Turistattraksjon. Stauran fuglefjell av tidligere nasjonal størrelse og viktighet, er mye besøkt 
fra sjøsiden av turister og tidligere av eggsankere.



730

Austerelv

StortTuromraadeUtenTilrettelegging

Et svært naturskjønt område som er litt vanskelig tilgjengelig, fordi man må krysse Syltefjordelva. Området er også noe vanskelig tilgjengelig med båt, 
da det ligger værhardt til. Det er flere eldre tufter og kulturminner i området. Det finnes noen få hytter her, men de fleste hytter er lite i bruk. 
Terrenget er svært lettgått med en flat dalbunn, og er inngangsport til nasjonalparken innenfor. Om sommeren går vandrere innom Austerelv på tur 
mellom Syltefjord og Sandfjorden. Båtsfjord skole bruker området til overnattingsturer med undervisning. Om vinteren går det skuterløype gjennom 
området og videre til Sandfjorden og Vardø kommune.

750
Syltefjorden og kystlinjen østover

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Mange fritidsfiskere og turistfiskere fra båt og noe fra land, hovedsakelig om sommeren. Turistbedrifter tilbyr også opplevelsesturisme og fuglekikking. 
Noe kajakkpadling langs kysten og fritidsdykking. 

800

Indre og Ytre Syltevik

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag

Området er et relativt populært turmål om sommeren, og besøkes både av turgåere og båtfarende. Fra Syltefjord kommer folk gjerne med båt. TIl fots 
kommer folk som regel fra Sandfjord, eller Hamningberg. Det går sti hit gjennom Sandfjorddalen (Perletur), og langs fjæra fra Sjåvika ved Hamningberg. 
I Indre Syltevik er det en DNT hytte, som også er et krigsminne. I Ytre Syltevik er det en åpen hytte som eies av Varangerfjæras venner. Det går også en 
sti over "Munken", en fjellformasjon mellom de to vikene som ser ut som en munk med hendende foldet. Om vinteren er veien til Hamningberg stengt, 
men det finnes skuterløype som går til Syltevikvannet fra Vardø og videre til Syltefjord. Området ligger delvis innenfor Ytre Syltevika naturreservat.

801
Syltevikvatnet

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Godt fiskevann som er mye brukt både sommer og vinter.  Om sommeren er det en del turister her. Noen kommer også hit med båt fra Syltefjord for å 
fiske. Om vinteren er veien til Hamningberg stengt, og  da brukes vannet primært av lokalbefolkning fra Vardø. Noen kommer via skuterløype fra 
Båtsfjord/Syltefjord.

802
Gamvikneset

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Mange bruker området om sommeren, både turister og lokale. Mest brukt er området mellom Skjåvika og Gamvikneset. Det går en Perletur til 
"Ovnen". Det går også sti videre til Ytre og Indre Syltevik. Lett å finne frem, men noe rullestein i området. Turgåing og fuglekikking er de vanligste 
aktiviteter.

803 Hamningbergfjellet StortTuromraadeUtenTilrettelegging Området brukes hovedsakelig av lokalbefolkningen. Tur, jakt og bærhøsting.

804
Skjåvika

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Godt brukt turområde langs fjæra, lett tilgjengelig fra vei. Området er startpunkt for Perletur til "Ovnen" og er utgangspunkt for lengre turer langs fjæra 
til Gamvikneset og Indre/Ytre Syltevik.

805 Håbrandneset StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag Område med ulendt terreng, men det brukes både av lokalbefolkning og turister om sommeren. Det går sti fra Hamningberg til lykta.

806
Hardbaken

SaerligKvalitetsomraade
Grusvei opp til toppen, hvor det er utkikkspunkt og krigsminner fra 2. verdenskrig, som bunkers og kanonstillinger. Perletur. Egnet for barnevogn. 
Mange besøkende hver sommer.

807
Hamningberg

SaerligKvalitetsomraade
Fritidsboligområde med verneverdig bebyggelse i svært naturskjønne omrgivelser. Her finnes det bl.a. et kapell, båtstø, småbåthavn og molo. Svært 
mange turister kommer hit hver sommer. Rikt fugleliv. Om vinteren er veien stengt.

808 Stranda i Hamningberg StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag Populær strand for lek og rekreasjon, besøkes ofte både av lokale og tilreisende om sommeren. Bør tilrettelegge adkomst.
809 Lekeplass i Hamningberg LekeOgRekreasjonsomraade Lekeplass med noen lekeapparater. Eneste lekeplass i Hamningberg. Friområde rundt kapellet med benker.

810

Hamningbergveien del 2

SaerligKvalitetsomraade

Veien er en del av Nasjonal turistvei Varanger og tiltrekker seg svært mange turister i løpet av sommersesongen. Rikt fugleliv med en stor ørnebestand, 
populært område for fugletittere. Veien er også viktig for lokalbefolkningen, og brukes både som turvei for fotgjengere, joggere og syklister. Mange 
benytter fjæraområdene langs veien for korte turer, fiske og bålkos. I tillegg er veien et utgangspunkt for lengre turer for jakt, bærsanking og fiske.

811

Sandfjord

Naerturterreng

Et svært naturskjønt område ved utløpet av den lakseførende Sandfjordelva. Hyttefelt i nord og flere spredt bebygde hytter. Mange turister stopper 
her om sommeren på tur langs Hamningbergveien. Området er omkranset av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde, og er innfallsport til 
Varangerhalvøya naturreservat. Sandfjordneset naturreservat ligger også her. Området har et lett terreng, det finnes også en grusvei opp gjennom 
dalen. Området brukes til mange ulike turformål som fotturer, sykling, bærplukking, jakt og fugletitting. Veien hit er vinterstengt, og er da er det kun 
tilgjengelig via skuterløype, og området brukes da hovedsakelig av hytteeiere. Noen kulturminner i området.

812
Sandfjordneset

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag
Naturreservat. Stranda brukes mye om sommeren, både av lokale og tilreisende. Aktiviteter som lek/rekreasjon, surfing, fugletitting og populært 
område for fotografering av midnattsol. Noe kulturminner i området. Årlig søppelryddeaksjon av skoleelever.

813

Sandfjorddalen

StrandsoneMedTilhoerendeSjoeOgVassdrag

Sandfjordelva er lakseførende og tiltrekker mange lokale og tilreisende fiskere hver sommer. Området er lett tilgjengelig fra vei, og det er lett terreng i 
dalen som benyttes til mange turaktiviteter som fottur, jakt, fiske, sykling, bærsanking og fugletitting. Det går perletur til Telegrafhytta ("Telebu") og til 
Indre og Ytre Syltevik. Området er en del av Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde, og er infallsport til Varangerhalvøya nasjonalpark, som 
mange vandrer gjennom om sommeren. Veien hit er vinterstengt, og er da er det kun tilgjengelig via skuterløype, og området brukes da hovedsakelig 
av hytteeiere.

814

Hamningbergvegen del 1

SaerligKvalitetsomraade

Veien er en del av Nasjonal turistvei Varanger og tiltrekker seg svært mange turister i løpet av sommersesongen. Rikt fugleliv med en stor ørnebestand, 
populært område for fugletittere. Veien er også viktig for lokalbefolkningen, og brukes både som turvei for fotgjengere, joggere og syklister. Mange 
benytter fjæraområdene langs veien for korte turer, fiske og bålkos. Perletur til Seglodden. I tillegg er veien et utgangspunkt for lengre turer for jakt, 
bærsanking og fiske.



815
Seglkollfjellet

StortTuromraadeUtenTilrettelegging
Området er hovedsakelig brukt av lokalbefolkningen til jakt, bærsanking og fotturer. Om vinteren er området kun tilgjengelig via skuterløype.

900

Båtsfjord sør

StortTuromraadeUtenTilrettelegging

Området omfatter Varangerhalvøya Nasjonalpark og deler av Persfjorden-Syltefjorden Landskapsvernområde. Det finnes flere åpne hytter som er 
tilgjengelig både vinter og sommer. Mange vandrer gjennom området på lengre turer i barmarksesongen, men også på vinterstid er det noen som 
krysser Varangerhalvøya på ski. Nærområdene til hyttefeltene og vei er mer brukt av lokalbefolkningen. Mange kulturminner, særlig fangstanlegget på 
Kjøpmannskjølen.


