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Ønsker ingen turvei i egen hage 
Styreleder i Stavanger Turistforening, Hanne Thomsen, hører til underskriverne som 
protesterer mot å få turvei over eiendommen på Gausel. 

 

 Rune Nedrebø 

Hanne Thomsen mener at hennes nei til turvei over egen eiendom 
på Gausel ikke kommer i konflikt med turistforeningens mål. 

– Turistforeningen arbeider for å tilrettelegge turstier stort sett i 
utmark og ubebodde områder. 

På Gausel ønsker kommunen å bygge en brei turvei gjennom 
gamle, private hager. 

– Det er noe helt annet, og har ikke noe med Turistforeningens 
virkeområde å gjøre, mener hun. 

Vanskelig 



Thomsen forsto likevel tidlig at saken kunne bli vanskelig for 
Stavanger Turistforening, og har av den grunn overlatt spørsmålet 
om turstier til nestlederen i organisasjonen. 

– Selv om foreningen bare arbeider med ruter etter samtykke med 
grunneier, fremholder hun. 

Stavanger Turistforening ga nylig ut boka «1 2 5» hvor det blant 
annet er flere turforslag i nære byområder på Nord-Jæren, for 
eksempel Hålandsvatnet Stokkavatnet og Ramsvig hvor det også 
har vært sterke protester fra grunneiere. 

Men turistforeningens leder synes ikke dette står i motsetning til 
den konkrete turveisaken på Gausel. 

– Dette er ikke turstier som Turistforeningen har engasjert seg i å få 
tilrettelagt. Men når de er anlagt er det naturlig å ta dem med i en 
slik bok, sier Hanne Thomsen. 

Får støtte 

Daglig leder i Stavanger Turistforening, Kjell Helle Olsen, kan ikke 
tenke seg at Hanne Thomsens engasjement mot turvei på Gausel 
vil skade foreningen. 

– Hanne Thomsen er en meget drivende og engasjert leder i 
Turistforeningen, og jeg har full forståelse at hun som privatperson 
verner om sin eiendom. 

– Vil ikke foreningen få dette mot seg når den jobber for å 
tilrettelegge løyper i andre områder? 

– Det tror jeg ikke. Dette dreier seg ikke om allemannsretten og 
friluftsloven, men om det tunge fysiske inngrepet som en turvei med 
veilys og alt den fører med seg er. 

Dette har ingen ting med turistforeningen å gjøre, vi er tuftet på det 
enkle friluftslivet og jobber helst med turløyper i områder som ligger 
lenger unna. 

– Nærområdene tar kommunene og friluftsrådene seg godt av. 



I nærområdene engasjerer vi oss mest på overordnet nivå for å 
sikre grøntområder. Unntaket er der vi blir med som direkte 
samarbeidspartnere som i Rennesøy og i Sandnes, sier Helle 
Olsen. 

 


