
 



Avskrift av artikkelen:  

Folk på Gausel vil ha adgang til sjøen. Ber Hetland kommune ekspropriere strandretten til bading og båtfeste 

Hetland kommunestyre skal med det første behandle en vanskelig eksperopriasjonssak . De gjelder om strandlinje på Gausel 

som en del av grunneierne krever at kommunen skal ekspropriere for å få slutt på en gammel strid om strandrettigheter, 

rettigheter til adkomst til badeplass, brygger, båtnaust og båtfortøyningsplass. Grunneierne vil at kommunen skal legge ut 

stranden til friluftsområde med adgang for alle.  

Det gjelder stranden noen hundre meter sør og et stykke nordover fra Steinsholmen og Naustholmen, i første rekke er det 

de to holmene det har stått strid om. Man må gå aså langt tilbake som til 1828 for å finne årsaken til uklarheten omkring 

strandrettighetene her. 

Da ble nemlig den store gården Gausel, som omfattet hele Gausel, skiftet ut. En av delene, et område på 700 mål kom da på 

Samuel Rasmussens hender, og det er strandlinjen lamgs denne delen som en nå vil at kommunen skal gå til eksproåpriasjon 

av.  

I de tinglyste papirene står det nemlig at strandrettighetene ikke fulgte med salget. Tvert i mot står det i 

utskiftningskontrakten fra 1828: «Således var da hele utmarken skiftet deretter ble det anmerket at stranden langs sjøen i 

henseende til tang måtte fremdeles være tilfelles så vel som østersbanken og Nøstholmen, hvortil må som forhen være fri 

vei og adgang over Samuels part. 

De som nå eier tomtene som ligger til stranden «på Samuels part» betrakter imidlertid strandrettighetene som sine egne. 

De har blant annet bygd seg naust på eiendommen. De liker heller ikke at hvem som helst bruker stranden til badeplass og 

lignende. 

Imidlertid er det en herlig badeplass ved Holmene, og etter hvert har flere funnet veien dit, samtidig som de av grunneierne 

som ikke eier tomter til sjøen med hjemmel i de gamle dokumenter hevder at alle har rett til stranden, selv vil de gjerne ha 



båtene sine liggende der. De har også gjort forsøk på å utbedre bryggen, men dette har grunneierne mot sjøen gjort 

iherdige forsøk på å hindre, blir det fortalt til «Rogalands Avis».  

Saken om strandrettighetene har også vært prøvd for retten. Allerede i årene før krigen krevet beboerne på Øvre Gausel 

at Jæren Herredsrett skulle stadfeste fellesretten til strandlinjen. Her oppnådde de ingenting, og i 1948 kom saken for 

lagmannsretten og resultatet ble at enkelte av grunneierne fikk strandrett.  

Grunneierne vil imidlertid ikke gi seg. I de 12 år som er gått siden lagmannsrettsdommen har de tatt seg adgang til 

stranden. Jeg har også sagt til folk som vil ned og bade at de gjerne kan det, sier en av de ivrigste forkjempere for alles 

benyttelse av stranden. Men det er ikke rart at folk ikke vil være med på å bygge ut brygga og lignende nødvendig arbeid så 

lenge det ikke er slått fast at alle har rett til å la båter ligge her.  

Derfor mener denne leiren at ekspropriasjon vil være på sin plass. De har henvendt seg til Friluftsnemnda i Hetland om 

dette. De peker på behovet for en adeplass, og at strandområdet ikke vil koste kommunen stort.  

Friluftsnemnda har svart på henvendelsen i et brev i begynnelsen av måneden. Nemnda mener at sjansene for at kommunen 

vil ekspropriere er små, men på den annen side blir det pekt på at stranden egner seg utmerket som badeplass, og at den er 

helt nødvendig av hensyn til stedets beboere. Det er blant annet sagt at det er behov for et stupebrett, og opparbeidelse av 

en badeplass for barn. De oppfordrer grunneierne til å søke om tilskudd til dette, og hvis det senere skulle være 

vanskeligheter med adgangen til Stranda, mener nemnda at adgangen til ekspropriasjon vil stå sterkere.  

Grunneierne er imidlertid ikke fornøyd med svaret. De er slett ikke villige til å gå i gang med opparbeidelse uten at de får 

garanti for at området kan benyttes av alle i all framtid.  

De peker også på at det sannsynligvis vil bli meget mer kostbart hvis kommunen skulle ekspropriere strandlinjen på et 

senere tidspunkt.  

Og så spørs det hva kommunestyret vil si til saken.  


