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Gode lagdommer Vigdis Bygstad, 

Kopi til advokat Ove Christian Lyngholt, advokat Kjell Holst Sæther, advokat 
Endre Skjørestad, advokat Bjørn Stordrange, advokat Atle Helljesen 

Jeg overveier å erklære hjelpeintervensjon på allmennhetens vegne i sak nr. 19-
160820-SKJ, i håp om av Stavanger Turistforening vedtar å reise (gå inn i) 
saken i sitt årsmøte 2021, antakelig i mai 2021.  

Av den grunn ber jeg om kortvarig utlån av saksdokumentene som jeg kanskje vil 
legge inn (helt eller delvis) i den blogg jeg har laget, http://www.mitsem-
blogg.com/433744267, om allmennhetens veirett i Gauselstraen (eller i en ny 
blogg med ankesakens dokumenter, helt eller delvis).  

Jeg har samlet en hel del opplysninger om allmennhetens veirett i Gauselstraen i 
den blogg jeg har laget, og tillater meg for ordens (og lettvinthets skyld) å 
gjøre henvisninger til den. Alle dokumenter i bloggen har en dato, først og 
fremst for hurtig å kunne søke frem til riktig dokument i bloggen med CTRL-F. 
Datoene (og dokumentene) er satt inn i det system jeg håper vil bli norsk 
standard, med 8 siffer, hvor de 4 første er året, de to neste måneden og de to 
siste dagen. 

Elefanten i rommet  
Det er sikkert umulig å forstå denne saken uten å være oppmerksom på 
elefanten i rommet - en ubehagelig sannhet som man helst ikke vil snakke om 
eller tenke på. 

Elefanten i Stavanger-rommet er de betydelige selvskyldnerkausjoner som 
Stavanger kommune (med 2,3 milliarder kroner) og Rogaland Fylkeskommune 
(med 5,4 milliarder kroner, hvorav en del kanskje blir belastet Stavanger 
kommune) har påtatt seg for å gjennomføre det vanvittige Ryfast-prosjektet. 
Det har ført til at budsjettene til Stavanger kommune og Rogaland 
fylkeskommune er barbert ned til det nesten uforsvarlige.  

Det tror jeg er grunnen til at Stavanger kommune plutselig fant ut at de måtte 
droppe kravet om ekspropriasjon av grunnen for en turvei der erstatningene for 



denne ble så høye som tilfellet var – rundt eiendommen Steinskog, eid av 
milliardæren Tore Lærdal 

Konsekvensen av dette vil sikkert bli at grunneierne vil stenge allmennheten ute 
fra denne del av Gauselstraen, og kanskje hele Gauselstraen, for all fremtid, 
formodentlig med gjerder og porter. Eventuelle presiseringer fra grunneierne 
mottas med takk. 

Alternativet, også for Stavanger kommune, kan lett bli å trekke kravet om 
ekspropriasjon av den stripe med grunn som ligger under den sti som er 
påtrengende synlig i terrenget. Det økonomiske resultat for Stavanger kommune 
er at den sparer millioner av kroner for å anlegge en turvei som alle brukere har 
vært fornøyd med der den har ligget i flere hundre år! 

De rettslige sider av saken 
Jeg har vært engasjert i saken siden jeg skrev en kronikk om de rettslige sider 
av allmennhetens veirett i Gauselstraen i dokument 20100525 (Ingen tvil om 
svært gamle rettigheter). Her uttaler advokat Karl Wyller, som var eier av en av 
strandeiendommene, på vegne av alle strandeiendommer nord for Steinskog: 

«Grunneierne vil heller ikke motsette seg at den ferdsel i strandsonen som 
hittil har skjedd uhindret og uten protest kan fortsette som før. Man er 
derfor villig til å påhefte sine eiendommer en tinglest rett for allmennheten 
til fri gjennomgang over samtlige eiendommer. Man vil likeledes forplikte 
seg til ikke å hindre ferdselen med gjerder, hekker eller andre fysiske 
stengsler.» 

Når det gjelder Strandskog og eiendommene syd for denne følger det av 
målebrevene og forbehold i byggetillatelser at allmennheten har fri 
gjennomgang. 

I dokument 20080410 (Selve fundamentet) viser jeg til at utnyttelsen av 
allemannsrettighetene er selve fundamentet for virksomheten i Den Norske 
Turistforening. (Jeg tror ikke noen er uenig i det.)  

Jeg har håp om at Stavanger Turistforening vil treffe vedta på kommende 
årsmøte våren 2021 om å saksøke grunneierne i Gauselvågen for å få klarlagt 
allmennhetens rett til å gå på den sti som fortsatt er påtrengende synlig i 
terrenget, jfr. dokument 20200409 (Årsmøtesaker i Turistforeningen). På 
grunn av pandemien ble årsmøtesaker utsatt til årsmøtet i 2021, kanskje i mai 
2021? 

Uforklarlig tabbe fra kommunens side 



Jeg håper at det ikke det har unngått lagmannsrettens oppmerksomhet at de 5 
dommere i tingretten (som skjønnsrett) enstemmig sa dette i sin avgjørelse 
20190827 (Gauselstraen-skjønnet) på s. 60 flg.: 

«Kommunen har ikke påberopt seg at det allerede gjelder ferdselsrett for 
allmennheten langs det aktuelle strekket. Dette er forhold som ville kunne 
ha betydning for erstatningsutmålingen, men her er retten bundet av 
partenes påstandsgrunnlag og skjønnsretten ser derfor bort fra dette.» 

Med andre ord: Gangveien i Gauselstraen var så påtrengende synlig at 
skjønnsretten fant at den måtte spørre hvorfor ikke den var påberopt av 
kommunen. Svaret er gitt i et brev til meg fra ordføreren i Stavanger kommune 
i dokument 20190930 (Svarbrev fra ordfører Christine Sagen Helgø), der hun 
sier at:  

«Partene har vært enige om de anførsler som er påberopt, og vurderer 
fortsatt ikke at en eventuell ferdselsrett fra gammelt av over noen av de 
berørte eiendommer vil gi et annet resultat.» 

Med andre ord: Selv om en enstemmig tingsrett – en fagdommer og 4 domsmenn 
– uttrykkelig sier at en eksisterende ferdselsrett for allmennheten «ville kunne 
ha betydning for erstatningsutmålingen», har ordføreren (som har juridikum) 
ikke noe problem med at dette ikke var anført av kommunens advokat, selv om 
det kunne spart kommunen for millioner av kroner, bare i saksomkostninger!  

Hvordan kan det ha seg at kommunens prosessfullmektig og de 4 
prosessfullmektiger for 18 grunneiere kunne bli enige om noe slikt! Jeg tror 
forklaringen delvis ligger i det forhold at prosessfullmektigen for 3 av 
grunneierne, h.r.advokat og dr. juris. Bjørn Stordrange, var den dominerende 
advokat, i alle fall i forhold til kommunens advokat, Ove Kristian Lyngholt, 
Kristiansand. Han kan takke Bjørn Stordrange for sin posisjon ved å være tatt 
med som oppdaterings-forfatter ved oppdateringen av de to store verk om 
ekspropriasjonserstatning i Norge, som er skrevet av Bjørn Stordrange. Det er 
ingen grunn til å tvile på at Bjørn Stordrange var den som formulerte 
grunneiernes strategi, som in casu også hadde den virkning at alle advokatene 
(også kommunens advokat) tjener millioner av kroner i salær ved å innta 
standpunkter som de må ha visst ville stå til stryk ved embetseksamen (og som 
knapt nok er i tråd med den ed advokater vel ennå må avgi om alltid å fremme 
rett og avstå fra urett.)  

Det er et spørsmål for seg om en domstol er bundet av partenes argumenter når 
de står i strid med gjeldende rett og de faktiske forhold i saken, og særlig når 
de står i strid med allmennhetens rettigheter. Det gjelder også i forhold til 
Gulating lagmannsrett, som ankedomstol for skjønnsrettens avgjørelse. For så 



vidt ville det være flott om jeg kunne ha den tillit til Gulating lagmannsrett at 
den ville la sin oppfatning om hva som er rett gå foran oppfatningene til 
meningssterke prosessfullmektiger i saken. Selv om jeg vant frem i Høyesterett 
i sykejournaldommen, i strid med alt de lærde hadde uttalt om saken, var 
dommen først og fremst Elisabeth Schweigaard Selmers fortjeneste. Det er 
dommerne som lager gjeldende rett, og ikke parter og prosessfullmektiger.  

Tenk om Gulating lagmannsrett kunne ha styrke til å følge gjeldene rett, også 
når partene – på underfundig måte – har alliert seg md hverandre i strid med 
gjeldende rett! 

Den mest grunnleggende rett 
Gulating lagmannsretts sak nr. 19-160820-SKJ er, slik jeg ser det, en invitasjon 
til domstolene om å fastslå en av de mest grunnleggende rettigheter som 
allmennheten har i norsk rett, retten til fri ferdsel i utmark, selv om enkelte 
grunneiere måtte føle at den er en ulempe. 

Jeg har dokumentert i dokument 20200307 (og 20190905) at ikke alle ser på en 
turvei langs eiendommen, også en strandeiendom, som en ulempe. Noen ser 
fordeler ved det! 

I alle fall, i Norge er det slik at allmennheten har tatt seg vei i utmark der 
dette var mest praktisk, og at det etter norsk rett skaper en veirett som ikke 
kan elimineres med «motbruk», jfr. dokumentene 19980701 (Rt. 1998 s. 1164 - 
Furumoa-dommen) og 20050621 (Rt. 2005 s. 805 Hvaler-dommen). Hvis man 
aksepterer disse dommer som gjeldende rett, må man også erkjenne at grunnen 
til at den sak jeg tar opp er kommet så skjevt ut er at grunneierne og offentlig 
myndighet (kommunen) som skal sikre allmennhetens rettigheter på underfundig 
måte har samme utgangspunkt i saken!   

Den kommune saken gjelder er anklaget for korrupsjon i en naust-sak, dokument 
20200921 (To rettssaker på Det mørke fastland). Jeg viser også til 20050826 
(Eva Joly om skjult offentlig korrupsjon i Norge). Denne saken gjelder 
grunneiere for hvem muligheten til å stenge allmennheten ute fra sitt 
nærområde betyr så meget at de heller vil avstå fra millioner av kroner i 
erstatning enn å ha den ulempe de oppfatter at det ville være å få allmennheten 
innpå seg!  

Dette forhold gjør etter min mening at domstolen bør se med velvilje på en 
varslet hjelpeintervensjon på allmennhetens vegne, og et ønske, uavhengig av 
den formelle hjelpeintervensjon, om utlån av dokumentene i saken. Domstolen 
bør også vurdere om det ikke blir for tidlig å beramme saken til mai 2021.  



Mulig forening som part 
Jeg håper at Gulating lagmannsrett etter omstendighetene vil tillate kortvarig 
utlån av saksmappen, kanskje uten å gå inn på spørsmålet om hjelpeintervensjon 
kan tillates.  

Jeg står i kontakt med naboer til de omstridte eiendommer, som har tatt 
kontakt med meg. Det er mulig at en forening, Gauselstraens venner, eller 
lignende, vil bli etablert av folk som gjerne vil ha og beholde turveien i 
Gauselvågen og eventuelt grunneierne. 

I utgangspunktet er det klart at allmennhetens ferdselsrett ikke kan elimineres 
gjennom avtale mellom grunneiere. I prinsippet vil det derfor være mulig for 
meg eller en forening av samfunnsborgere å ta saken opp, også etter en 
eventuell avsluttende dom i den sak lagmannsretten har til behandling, hvis 
dommen står i strid med allmennhetens rettigheter. Fordelene ved å ta disse 
problemstillinger med i den foreliggende sak, er så store at det bør gjøres på 
denne måten. 

Et spørsmål som jeg ikke helt kan forstå, er om partene/domstolene kan endre 
på reguleringen av eiendommer, når disse har vært tatt opp til bred drøftelse av 
overordnet reguleringsmyndighet (in casu fylkesmannen i Agder som 
settefylkesmann), uten at forholdene har endret seg? Kan kommunen deretter 
fravike dette ved ny regulering, eller kan domstolen beslutte en ny regulering i 
strid med avgjørelsen til overordnet reguleringsmyndighet? Svaret på hvordan 
dette spørsmål oppfattes ligger kanskje i de dokumenter jeg ber om utlån av, 
med muligheter til å ta til komme med synspunkter også på dette! 

Aftenbladets systematiske villedning 
Jeg tror ikke man kan forstå det som har skjedd i saken, herunder kommunale 
vedtak, uten å trekke inn, og peke på Aftenbladets systematiske villedning i 
saken. Aftenbladet har sikkert skrevet om saken 50 ganger de siste 4 år, og 
hver gang klarer journalisten «på saken» å fremstille det som om det her skal 
lages an ny turvei gjennom godtfolks hager. Journalisten, som har deltatt i 
sikkert 10 befaringer, later som om han aldri har sett gangveien, som var på 
påtrengende synlig at Stavanger Tingrett tok den opp, selv om partene ikke 
hadde vist til den, jfr. dokument 20190827 (Gauselstraen-skjønnet), s. 80. 

Da saken først fanget min interesse, undersøkte jeg saken så godt jeg kunne i 
Stavanger kommunes arkiv. Deretter skrev jeg en juridisk kronikk om saken. 
Den ble nektet inntatt. Jeg skrev da et innlegg i Fagbladet Journalisten, med 
spørsmål om det var riktig at en ledende avis nektet å innta faktiske 



opplysninger i en sak som var fremme i offentlig diskusjon. Da ble det plutselig 
plass til dokument 20100525 (Ingen tvil om svært gamle rettigheter). 
Diskusjonen fortsatte i dokument 20100521 (Journalisten – Beskyldes for skjult 
agenda). 

Mange ganger ble leserbrev fra min side, til dels endog direkte svar på spørsmål, 
nektet inntatt.  

Etter at jeg anklaget Aftenbladet for villedning i en landssviksak og når det 
gjaldt Alexander L. Kiellandulykken, ble jeg praktisk talt utelukket fra 
leserbrevspaltene i Aftenbladet. Det gjelder også innlegg om Gauselstraen. 

Jeg ser ikke bort fra at Aftenbladets systematiske villedning om hva 
Gauselstraensaken gjelder, kan ha hatt sin betydning for de kommunale vedtak i 
saken. 

Stavanger kommunes friområdeprosjekt 
Jeg tror det er grunn til å komplimentere Stavanger kommune for mange sider 
ved de friområdeprosjekt som er tatt opp, og til dels gjennomført.  Derfor er 
det ekstra synd at et viktig prosjekt som turvei i Gauselstraen har kommet å 
uheldig ut.    

Personlige spørsmål 
Da mitt brev sendes i kopi til alle prosessfullmektriger (og derved parter i 
saken), tillater,jeg meg å medta spørsmål til to av sakens parter. 

Til Tore Lærdal spør jeg om følgende:  

Som leder av et av landets og verdens viktigste firma innen medisinsk utstyr, 
hvor viktig synes du det er for folks helse at de har gode turmuligheter i sitt 
nærområde? Er det så galt at godtfolk som er ute på en tur kan sees fra din 
villa? 

Til Olaf Ingebrigt Ellingsen spør jeg om følgende: 

For kanskje 30 år siden var det en Olaf Ellingsen som var hytteeier i Hordaland 
(Lerpsø?) som var i tvist med grunneiere om allmennhetens rettigheter på 
stedet. Var det deg? 

 

Randaberg, 8. januar 2021 



 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

 

 


