
Midt-Agder Friluftsråd har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og  
Fylkesmannen i Vest-Agder utgitt «Veiviseren». Boka og kartet gir detaljert  
informasjon om friluftsmuligheter i regionen.

Vest-Agder fylkeskommune har utgitt to bøker som gir deg mer informasjon om  
friluftsparken generelt og Romsviga spesielt. 

Heftet «Friluftsparken – flora og fauna i Helleviga, Romsviga og Donevann» er  
utarbeidet i samarbeid med Agder naturmuseum og botaniske hage. Heftet gir en  
oversikt over de vanligste dyr og planter som du kan observere i friluftsparken,  
samt informasjon om hageplantene i Romsviga.

I utgivelsen «Mitt Romsvika» gis det et innblikk i den menneskelige historien som 
knyttet seg til stedet gjennom Else Helene Larssens levende beskrivelse fra sin egen 
oppvekst i Romsviga. Bøker og kart kan kjøpes hos Midt-Agder Friluftsråd eller hos 
bokhandlerne.

Midt-Agder Friluftsråd arbeider for at spesielt barn og unge skal ha et lærerikt og  
mangfoldig liv i friluft. Derfor finnes det flere naturskoler i regionen. Dette er tilrettelagte 
leirsteder med muligheter for overnatting, og undervisningsutstyr som skolene i  
Midt-Agder regionen kan låne gratis. Vi tilbyr kurs og rådgivning i bruk av natur og  
friluftsliv som en naturlig og viktig del av skolens undervisning. Alle naturskolene  
er tilrettelagt for rullestolbrukere med trinnfrie adkomster.

I Helleviga består tilbudet av låven og en gapahukleir. Låven har både klasserom og  
utstyrslager. Utstyret er rettet mot ulike undervisninger i og ved havet, orientering,  
historie, geologi og leirliv. Gapahukleiren ligger på en høyde ovenfor sletta i Helleviga.  
Her er det ildgruer og samlingsplass ute. Aktivitetsanlegget på sletta kan benyttes til 
ulike gruppeaktiviteter eller fri utfoldelse. 

Roligheda har toalett, tre gapahuker og ildsteder, og er godt tilrettelagt for rullestol- 
brukere. Her er det også ulike typer undervisnings- og leirutstyr. Adkomst via turvei  
fra Berge og flere stier fra Fv 456. I vannkanten ligger kanoer og robåter for ulike  
vannaktiviteter. Disse inngår i naturskolen. Her er det også ei aktivitetsløype med  
stasjoner for utfordrende lek og konkurranse. 

Leirstedene kan gjerne benyttes fritt til kortere opphold såfremt disse ikke er opptatt 
av skoler eller andre grupper med avtale. Bruk av materiell, overnatting og organisert 
opphold avtales med Midt-Agder Friluftsråd. Mer informasjon om naturskoletilbudet 
finner du på nettsidene www.midt-agderfriluft.no
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En viktig del av den norske kulturarven er å oppholde seg og  
ferdes i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen.  
Allemannsretten inneholder rettigheter og plikter. Den gir deg  
muligheter til fri ferdsel og opphold i utmark, samt bading, fiske 
i sjøen, plukke bær og blomster, padle og ro. Retten forutsetter 
hensynsfull opptreden i forhold til grunneiere, andre brukere og 
respekt for naturmiljøet. 

Syklende og ridende må følge stier eller veier. Hvis du vil overnatte 
i telt, må du slå leir minst 150 meter unna bebodd hytte eller hus. 
Telting utover to døgn krever tillatelse fra grunneier. I utgangs-
punktet er det forbudt å brenne bål i perioden 15. april til  
15. september, med mindre det åpenbart ikke kan medføre brann. 
Vær oppmerksom på skogbrannfare!

I saltvann er det fritt fiske. For å fiske i innsjøer, må du kjøpe  
fiskekort. Barn under 16 år har fri tilgang til fiske, men der det  
er etablert fiskekortordninger, må grunneier kontaktes for å få  
gratis kort.

For mer informasjon, se; www.miljodirektoratet.no

I Helleviga og Romsviga er telting forbudt og det er  
båndtvang for hunder hele året.

MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
www.midt-agderfriluft.no

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
www.vaf.no
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Det gamle kystbruket i Helleviga med tilhørende landområder ble kjøpt av Midt-Agder 
Friluftsråd i 1973. Siden den gang er området tilrettelagt og opparbeidet for allment 
friluftsliv. Her kan du vandre, bade, sole deg, leke på sletta, klatre i bergene og oppleve 
sørlandskysten til alle årets tider.

Helleviga ble i 1999 kåret til årets friluftsområde i Norge og i 2015 ble området tildelt 
Nordic Green Space Award. Friluftsrådet er ansvarlig for drift og vedlikehold av  
kystbruket i Helleviga og naturområdene i Friluftsparken. 

I hovedhuset er det sommerkafé fra St.Hans-tider til midt i august. Kafeen er åpen hver 
dag i sesongen fra kl.11.00 - 18.00. Låven brukes i dag som klasserom og samlingssted 
for naturskolen. Innerst i vika er det ei lita sandstrand der barn kan bade, fange  
strandkrabber og fiske småfisk.

Turveiene og toalettene i området er tilpasset rullestolbrukere. Det er egen baderampe 
for rullestolbrukere like nedenfor hovedhuset i Helleviga, og biler med parkeringsbevis  
for funksjonshemmede har tillatelse til å kjøre inn til Helleviga i sommersesongen.  
Flere steder i Helleviga er tilrettelagt med bord, benker og griller.

Området har mange forskjellige landskapstyper som innbyr til ulike aktiviteter. Det er 
flere mindre sandstrender som passer for barn. Fra svabergene er det gode bade- og 
fiskemuligheter. Gressletta er godt egnet for ballspill og lek. I enden av sletta er det et 
flott aktivitetsanlegg som utfordrer både balanse, styrke og dristighet.

Fra bukta i Helleviga kan du følge sti som går over svabergene til Donestranda, som er  
en laguneformet sandstrand og er godt beskyttet mot vind. Fra Donestranda går stien til  
Østre Paradisbukt som har ei steinbrygge med gode landings- og ombordstignings- 
muligheter for de som kommer sjøveien. Ovenfor Østre Paradisbukt er det en gapahuk 
med tregolv – her er du velkommen til å overnatte uten forhåndsbestilling. Donestranda  
og Østre Paradisbukt er også tilgjengelige ved å følge turveiene fra parkeringsplassen 
ved Helleviga.

I tillegg til de kystnære turveiene og stiene går det en merket sti opp til Romsvigvarden 
som egentlig er en stor gravrøys. Gravrøysa ble i sin tid stablet om til ly for losene som 
holdt vakt derfra. Fra høyden er det flott utsikt over hele området og Søgnes skjærgård.

Kystbruket i Helleviga er knyttet sammen med Romsviga med flere stier. Du kan gå på 
merket sti fra Helleviga langs sjøen og i bakkant av de private hyttene til Lilleviga og 
Romsviga. Det er også mulig å følge sti fra parkeringsplassen i Helleviga og gjennom  
skogen til Romsviga.

Områder som tidligere var anvendt til slått- og beitemark er delvis grodd igjen og her  
er det i dag blandingskog med nåle- og lauvtrær. Enkelte steder er det flotte bestander 
av eviggrønn kristtorn, lind og innimellom slynger kaprifolium seg. Hvis du ser godt  
etter kan du også oppdage sjeldne orkideer i friluftsparken.

Donevannet er det store ferskvannet midt i friluftsparken. Der finner du Donevanns- 
holmen som er Søgnes største innlandsøy. Naturen omkring Donevannet gjør dette til et 
spennende område for liv i friluft. Det er et rikt og variert dyre- og planteliv her. Du kan 
oppleve heier med stormblåste, kronglete furuer i karakteristisk knauseskog og lune 
slukter med langstrakt lind. Langs vannet finner du tydelige spor etter bever, og i  
skogene lever rådyr og elg. Vannet har tidligere vært rikt på røye, men slik er det ikke i 
dag. Det er gjort forsøk på å sette ut fisk, uten at vi med sikkerhet kan si at dette har gitt 
resultater. Ål finnes det fortsatt, og du kan se den på sandbunnene i Bjørkeviga og rundt 
Donevannsholmen.

Donevannet egner seg godt for kortere turer med kano, robåt eller kajakk. Ikke minst er  
det fint å gå i land på svabergene på nordsiden av Donevannsholmen. Det beste  
utsettingsstedet er ved den store parkeringa i Romsviga. Her må du være oppmerksom  
på trafikken når du krysser veien!

Til fots kan du følge flere merka stier. På sørsiden går det sti langs vannet fra Helleviga  
og inn til Roligheda, innerst i Donevannet. Langs stien finner du flere fine badeplasser og 
spor etter både dyr og mennesker. Paulines heller finner du like nord for stikrysset ved 
Sandviga. Pauline, som levde på slutten av 1800-tallet, bodde her om sommeren.  
Vinterstid fikk hun husvære hos slektninger i Kristiansand. Pauline livnærte seg på  
småjobber på gårdene. Hun sydde, kokte og bakte lefser for folk. Helleren er fortsatt  
en fin liten overnattingsplass. 

Nordsiden av Donevannet har et flott heielandskap med flere langsgående daler og vann. 
Fra Svensviga går det både sti og grusvei opp til Svensheia med mange muligheter for  
å gå videre både til Vågsbygd, Hellemyr, Brennåsen og Tofteland. Svensheia har et  
karakteristisk «radiofyr». Fra Svensvigvaren (vare – varde) er det en fantastisk utsikt  
over skjærgård og heiene. Øst for grusveien til Svensheia står en bautastein med  
inskripsjoner fra nøytralitetsvakta som hadde vaktsted her fra 1914 til 1918.

Det går merket sti videre mot Roligheda innerst i Donevannet. Her kan du ta en liten  
avstikker til den markante fjellformasjon som kalles Skomagerkniben. Navnet viser til 
sagnet om den dødsdømte skomaker som fikk en annerledes benådning. Mot å sitte 
ytterst på kniben og sy ett par sko, ville skomakeren få tilbake sin frihet. Ved det siste 
stinget på den siste skoen glapp skomakeren nåla og strakk seg fremover og han endte 
sine dager i ura nedenfor. 

Roligheda, området hvor naturskoleleiren er, var opprinnelig en husmannsplass under 
gården på Berge. Restene av murene fra 1700-tallet er synlig i dag. Donevannet var en 
naturlig ferdselsvei til og fra den gamle kirka og prestegården i Søgne. På en av ruinene i  
Roligheda kan du se et innrisset kors. Sagnet sier at noen, sannsynligvis en velholdt 
reisende, hadde mistet ei sølvklokke på veien ved Roligheda. Denne fant de to hjuringene 
(gjetergutter) som gjette hver sine geite- eller saueflokker i området. Kampen om  
sølvklokka endte med at begge mistet livet. Da de begge var å betrakte som mordere 
kunne de ikke gravlegges i kristen jord. Guttene ble derfor lagt i ei myr i nærheten.  
Korset er til minne om dem.

Lengst vest i friluftsparken ligger Langviga, godt i le for både østlig og vestlig vind.  
På Langvikodden er det godt fiske. Ytre Kilen og Indre Kilen er forbundet med  
havet gjennom smale kanaler. Sammenliknet med vanntemperaturen i sjøen, er  
temperaturen i Indre Kilen ofte varmere. Lauvika i Indre Kilen har opparbeidede 
gressletter, badestrand, badeflåte, handikaptoalett og griller. Områdene er delvis 
egnet for rullestolbrukere.

Romsviga er et tradisjonelt og autentisk kystbruk i Vest-Agder og representerer  
et viktig bidrag til vår kystkulturhistorie. Gårdsanlegget ble fredet i 2003 og eies av 
Vest-Agder fylkeskommune. I Romsviga er det åpen kafé hver søndag fra  
kl. 11.00 – 16.00 hele året.

Bygningsmassen består av to bruk som er lokalisert i to lune viker – Romsviga og  
Lilleviga. Hovedanlegget i Romsviga har fem bygninger rundt et tun. I vika er det en  
sjøbod og brygger. Våningshuset skal være oppført i ca 1770. Stabbur, låve og  
bryggerhus er fra1800-tallet, stabburet muligens eldre, verksted og sjøbod fra  
1900-tallet. Våningshuset i Lilleviga er sannsynligvis fra 1700-tallet, mens uthuset  
er fra 1900-tallet. 

Snekkerverkstedet er plassert over bekken som renner ned fra Donevannet.  
Vannkraften ble anvendt til å drive ei sag. Noen maskiner og removerføringer er bevart. 
Vannrenna inn til snekkerverkstedet er rehabilitert. I verkstedet ble det produsert blant 
annet vinduer, dører og møbler. Vannkraften ble også utnyttet i et lite vannkraftverk 
som ga strøm til bruket.

Området er et typisk småkupert kystlandskap og stedets naturgitte forutsetninger har 
vært utnyttet gjennom tidene. Det er lite dyrkbar mark, men det er rester etter arealer 
som ble brukt til slåttemark, potetland og fruktdyrking. Fiske og fangst, spesielt etter 
laks og hummer, var viktige inntektskilder for gården.

Fra 1700-tallet ble det drevet utstrakt losvirksomhet, og Romsviga hadde egen los- 
stasjon gjennom hele seilskutetiden. Romsviga var attraktiv som seilskutehavn siden  
det også var lett å få forsyninger med ferskvann i fra Donevann. Når seilskuter ble  
tatt inn i vika fungerte stedet til dels som gjestgiveri.

Vest-Agder fylkeskommune har gjennomført et omfattende rehabiliteringsarbeid på  
bygningsmassen. Det er også etablert en parkeringsplass i tilknytning til Romsviga,  
og fra denne kan du følge flere oppmerkede stier ut i friluftsparken.

Paradisbukta har egen parkeringsplass. Adkomst til friområdet i Vestre Paradisbukt 
er langs bryggene i bukta eller opp trappa til et gresslagt område. Her finner du  
to enkle gapahuker, benker, bålgruer og en storslagen utsikt. Du er velkommen til  
å overnatte her uten forhåndsbestilling. 

Området har svaberg med gode sole- og bademuligheter. Det er ikke tilrettelagt for 
mennesker med funksjonsnedsettelse. Fra parkeringsplassen er det også mulig å 
følge bilveien i Kileheia og deretter merket sti til Donevannet.

Tjamsøyene, Langøyene og Paradisholmene er også en del av friluftsparken.  
Du finner steinbrygger, toaletter og mange fortøyningsbolter på Tjamsøyene  
og Langøyene. På Langøya og Tjamsøya er det gode muligheter for telting.

På Tjamsøyene kan du også møte kasjmirgeit eller villsau. De skyr som regel  
mennesker. I tidligere tider ble øyene benyttet som beiteområder for husdyr.  
På den måten ble vegetasjonen holdt nede. Kasjmirgeita og villsauen holder nå  
dette gamle kulturlandskapet ved like. Dette resulterer også i at flåtten helt eller 
delvis forsvinner fra disse områdene. Vær vennlig å ta hensyn til dyra, spesielt  
i april og mai når lammene og killingene blir født.

På Paradisholmene er det ingen toaletter, brygger eller lignende. Alle disse øyene  
og holmene ble kjøpt inn av det offentlige på 1970-tallet.

ØYENE

LANGVIGA OG KILEN

VESTRE PARADISBUKT

ROMSVIGA OG LILLEVIGA

DONEVANNET

HELLEVIGA


