
Forlik om turveien i Gauselvågen? 

Flott overskrift i Aftenbladet 8. oktober 2020: Forlik om turveien i 

Gauselvågen.  

Er det virkelig noen i Aftenbladet og Gauselvågen som tror at det blir noe av 

turveien i Gauselvågen på den måten som beskrives her?  

Som det fremgår av artikkelen, utgjør samlet erstatning til grunneierne etter 

Stavanger skjønnsretts avgjørelse 29 millioner kroner. Flere millioner kroner i 

saksomkostninger kommer i tillegg, herunder de omkostninger som påløper for 

lagmannsretten.  

Saken er en av de groveste tilfelle av «fake news» i norsk presse som jeg 

kjenner til.  

Aftenbladets faste medarbeider på saken skriver gang på gang som om det 

dreier seg om å etablere en ny tursti gjennom gode folks haver, som om det ikke 

har vært sti her fra før. Jeg har gjort journalisten oppmerksom på at det 

dreier seg om mindre justeringer av et tråkk som har gått her i alle år, i alle fall 

siden utskiftning av gården Gousel i 1827, jfr. min artikkel i Aftenbladet 25. mai 

2010 («Ingen tvil om svært gamle rettigheter»).  

Likevel pretenderer journalist Stein Halvor Jupskås, tilsynelatende i likhet med 

kommunens advokat og advokatene til grunneierne, at de ikke har lagt merke til 

at det går en sti her fra før. Advokatene har avgitt løfte om alltid å fremme 

det som er rett og avvise alt som er urett, men dert gjelder visst ikke når 

saksomkostningene blir i million-klassen! 

De eneste som har sett at det alt er en gangsti her, er kanskje de 5 

skjønnsmenn i tingretten, som sier i skjønnsavgjørelsen av 27. august 2019, på s. 

60: 

«Kommunen har ikke påberopt seg at det allerede gjelder en 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.» 

Skjønnsavgjørelsen, og de dokumenter jeg ellers viser til, er inntatt i min blogg 

http://www.mitsem-blogg.com/433744267.  

Jeg må få lov å spørre redaktør Lars Helle, politisk kommentator Trond Birkedal 

og journalist Stein Halvor Jupskås om de virkelig tror at saken blir løst med det 

som fremstilles som forlik i siste artikkel? I Aftenbladet 16. september 2020 

skriver politisk kommentator Trond Birkedal: 

Det kommende kommunebudsjett blir et sorgens kapitel, bare innenfor skole skal det kuttes 

123 millioner kroner på drift neste år. 

http://www.mitsem-blogg.com/433744267


Stavanger kommune har gjennom skjønnsrettens avgjørelse etablert en rett til 

å erverve grunn for anlegg av en tursti. Men kommunen står helt fritt frem til 

neste budsjett skal behandles til å droppe planen om en ny tursti gjennom 

Gauselvågen. Kommunen har ikke noen plikt til å gjøre mer enn å betale idømte 

saksomkostninger. Det vil koste ytterligere 30 millioner kroner bare i erstatning 

til grunneierne å gjennomføre ekspropriasjonen. Dette beløpet og 

opparbeidelseskostnader vil kommunen spare ved å droppe hele saken, og 

overlate til Stavanger Turistforening å sikre allmennhetens rett til turvei, hvis 

det er i samsvar med dagens rett! 

Hvem tror at kommunen ved neste budsjettbehandling vil kutte skolebudsjett og 

bevilginger til gamle og uføre med mellom 40 og 50 millioner kroner for å kunne 

anlegge en tursti i Gauselvågen. Jeg tror det ikke! 

Avgjørende for om turstien i Gauselvågen skal kunne beholdes for fremtidige 

generasjoner, blir om Stavanger Turistforening, som i utgangspunktet har et 

hovedansvar for bevaring og utnyttelse av allemannsretter der slike 

foreligger  vil stemme for mitt forslag om å saksøke grunneierne i Gauselvågen 

for sikre turstiene fra utskiftningen i 1827. Jeg påpekte dette alt i artikkel 10. 

april 2008, og har fulgt saken opp siden. Jeg håper at Turistforeningen vil ta 

saken opp, i alle fall hvis Aftenbladet opphører med sin grovt usaklige 

journalistikk i saken til støtte for familiene til tidligere redaktører og melder 

seg på for å støtte allmennheten.  

Pål Mitsem, Randaberg 

 

 


