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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: torsdag 24. desember 2020 15.11
Til: postmottak@stavanger.kommune.no
Kopi: tmitsem@hotmail.com
Emne: GAUSELSTRAEN

Gode ordfører Kari Nessa Nordtun,  

Jeg viser til tidligere korrespondanse med deg som ordfører i kommunen om turstien i 
Gauselvågen.  

Hvis ikke du har et super-effektivt arkivsystem med ditto stab, er det lettere for oss begge å 
vise til dokumentene i min blogg om turstien i Gauselvågen, http://www.mitsem-
blogg.com/433744267. Alle dokumenter har en dato i det system jeg håper blir norsk standard, 
med dato angitt med 8 siffer, der de 4 første er året, de to neste måneden, og de to siste 
datoen. Dermed ser man fort hvordan flere dokumenter passer sammen tidsmessig. Det blir 
også enkelt å sortere dokumenter etter dato hvis det er hensiktsmessig. Alle dokumenter har 
også en kort tekst etter datoen. Datoen, og alle navn/begreper i den korte tekst etter datoen, 
er søkbare med CTRL-F (men bare innenfor den blogg i mitt blogg-system som man har åpnet og 
arbeider med eller andre blogger som man åpner).  Programmer for søkning i fri-tekst kan også 
benyttes.  

Sist jeg var i kontakt med ordførers kontor i saken hadde saken mer eller mindre stoppet opp i 
rettssystemet, idet kommunen hadde frafalt sitt krav om ekspropriasjon av den sydlige del av 
de eiendommer saken gjelder (fra Tore Lørdals eiendom Steinskog og sørover med turstien bak 
eiendommene). Det er uklart for meg hvor saken står om overskjønn for de øvrige eiendommer. 
Skal overskjønnet for de øvrige eiendommer kjøres videre? Skal ankedomstolen treffe vedtak 
av reguleringsmessig karakter for de eiendommer ankesaken gjelder og som derved bringer 
saken i en annen stilling enn det den var for skjønnsretten? 

Kan jeg få orientering om saken? 
Kan jeg få en avtale med en advokat i kommunen som kan fortelle meg hvor saken står, og i 
hvilken utstrekning kommunen vil akseptere at jeg og/eller en praktisende advokat kan slutte 
seg til saken slik den nå står på vegne av brukere av Gauselstraen-stien som har henvendt seg 
til meg i saken og som har kontaktet meg i saken. 

Hvordan kan man kombinere den foreliggende situasjon og de påstander som er nedlagt med de 
krystallklare reguleringsmessige vedtak som tidligere er truffet av kommunen og staten 
(fylket) om hvor turstien skal gå? Kan man domstolen gjenoppta saken på det 
reguleringsmessige plan og treffe vedtak om hvordan reguleringen skal skje eller må skje følge 
av hvordan saken nå står i rettsapparatet.  
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Personlig ser jeg ikke bort fra at man kan komme i en situasjon hvor den beste, og kanskje 
eneste vei fremover, er at en eller flere brukere og/eller Stavanger Turistforening, som 
åpenbart har rettslig interesse i saken som representant for allmennheten, gjør krav på sikring 
av allmennhetens åpenbare rett til ferdsel i Gauselstraen gjennom søksmål mot grunneierne for 
å få dom for allemannsretten til ferdsel i strandsonen. Slik jeg ser det, er det ingen domstol 
eller myndighet for øvrig som kan nekte dem det, med det vern som allmennhetens rettigheter 
har i norsk rett. Det er ingen motstrid mellom dette og de reguleringsmessige vedtak som er 
truffet av reguleringsmyndighetene. Slik jeg ser det, står ikke domstolene fritt til å endre 
reguleringsmessige vedtak truffet av rette reguleringsmyndighet! Men det å konstatere om 
allmennheten har en rett til ferdsel uavhengig av det som ellers har skjedd og skjer i saken, må 
domstolene etter min mening stå fritt til. 

Et vedtak om søksmål mot grunneierne for å sikre allemannsretten til ferdsel ble varslet til 
Turistforeningens årsmøte våren 2020, dokument 20200409, men ble utsatt til neste årsmøte 
på grunn av Covid 19 pandemien og kommer til votering våren 2021. Vern av allemannsrettene til 
ferdsel i utmark er fundamentet for turistforeningenes virksomhet, jfr. dokument 20080410. 
Jeg tror det er liten grunn til å frykte at Stavanger Turistforening vil unndra seg fra å stå for 
et søksmål mot grunneierne hvis årsmøtet treffer vedtak om det. Det gjelder særlig hvis 
omstendighetene viser at man samtidig løser et ellers uløselig problem i en rettssak der 
domstolen inviteres til å treffe reguleringsmessige tiltak som går ut over dens myndighet. Jeg 
legger til grunn at grunneierne vil akseptere at Turistforeningen, som representant for 
allmennheten, har rett til å saksøke de som eventuelt kan representere en trussel mot 
allmennhetens rettigheter.  

Kommunens prosessfullmektig 
Jeg antar at kommunens prosessfullmektig ikke kan være helt uten ansvar for at saken kanskje 
har kjørt seg fast ved at domstolene inviteres til å treffe reguleringmessige vedtak i strid med 
de vedtak som er fattet av de lovlige reguleringsmyndigheter.  

Det er en av flere vektige grunner til at kommunen bør overveie å engasjere ny 
prosessfullmektig i saken, og fortrinnsvis en fra dette område. Jeg mener i alle fall at 
kommunen bør overveie om den er tjent med å ha en prosessfullmektig fra Kristiansand som har 
sterke bånd til han som jeg må betegne som hovedadvokaten på gruinneiersiden, h.r.advokat dr. 
juris. Bjørn Stordrange, Oslo. Bjørn Stordrange er forfatteren til de to viktigste juridiske 
bøker om ekspropriasjonserstatning i Norge. Som medarbeider ved oppdatering av bøkene, og 
de er tallrike, har han inngått avtale med kommunens advokat i saken, advokat Ove Kristian 
Lyngholt, Kristiansand. Jeg må tro at store deler av advokat Lyngholts inntekter er basert, 
direkte og/eller indirekte på hans samarbeid med Bjørn Stordrange. 

Den oppfatning han åpenbart ha lagt til grunn for saken om viktige juridiske sider av denne kan 
heller ikke ha vært hensiktsmessig for kommunen. Så vidt jeg forstår har advokat Lyngholt en 
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oppfatning om at det er allmennheten som må bevise sin rett til å gå i Gauselstraen, og at denne 
rett kan nektes dem hvis de ikke føres bevis. Det er å snu saken helt på hodet. Fra gammelt av 
har det alltid vært slik i Norge at allmennheten kunne ta seg vei hvor de ville i utmark. 
Gauselstraen er navnet på den strandvei som gikk i Gauselvågen. På en måte er betegnelsen det 
viktigste og ugjendrivelige  bevis i saken! 

Allemannsretten til å gå i utmark er befestet i Norge fra urgammel tid. Ved utskiftningen av 
storgården Gausel, dokument 18270721, ble det truffet bestemmelser om at det som forhen 
skulle være fri veier og adgang, både i innmark og utmark.    

Det er grunneiernes rett til eventuelt å nekte allmennheten å gå i straen og utmark ellers, som 
etter grunnleggende norsk rett må dokumenteres. Det er også utgangspunktet for Høyesterett 
i de grunnleggende dommer om allmennhetens rett til ferdsel i strandsonen, Furumoadommen 
(Rt. 1998 s. 1164, dokument 19980701, Staten mot grunneiere) og Hvalerdommen (Rt. 2005 s. 
805, dokument 20050621, grunneiere mot Hvaler kommune). 

Erkjennelsen av allmennhetens ferdselsrett i 1985/6 
Et naturlig utgangspunkt for allmennhetens veirett i Gauselvågem er erkjennelsen av 
allmennhetens bruksrett i brev av 1. januar 1986 fra h.r.advokat Karl Wyller til Stavanger 
kommune på vegne av grunneierne nord for Steinskog (ham var selv eier av gnr. 14 bnr. 144, som 
i dag eies av Olaf J. Ellingsen). Der skriver han bl.a. at: 

«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 således forplikte seg til ikke å hindre ferdselen ved 
gjerder, hekker eller andre fysiske stengsler».  

Selv om dette formelt sett var et tilbud som fortsatte at kommunen ikke blandet seg opp i 
forholdet mellom grunneiere og allmennheten, må det være lov å anse det som grunneierne ville 
forplikte seg til i 1986 som en klar erkjennelse av at allmennheten hadde rett til å ta vei over 
de eiendommer som Karl Wyller representerte, uhindret og uten protest, og på tiden flor 
brevet benyttet seg av denne rett.   

Bevis for allmennhetens veirett over Steinskog 
Eiendommen sør for de eiendommer Karl Wyller representerte, og da først og fremst Tore 
Lærdals eiendom Steinskog, var på dette tidspunkt faktisk benyttet av allmennheten på samme 
måte, med de konsekvenser man kan trekke av det om allmennhetens bruksrett. Målebrevet til 
Steinskog har ikke den formulering som oppmålingssjefen i Stavanger ellers alltid benyttet for 
eiendommer som strakk seg til sjøen, jfr. dokument 20100920. Når den vanlige formulering «til 
sjøen» ble benyttet, f.eks. for eiendommen til Olaf J. Ellingsen, ble det tolket slik at grunneier 
hadde eiendomsrett til grunnen under vann så langt som en hest kunne vade. Det er ikke 
vanskelig å forstå hvorfor oppmålingsjefen ikke ville benytte den vanlige formulering om at 
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eiendommen Steinskog strakk seg til vannet. Det var sikkert denne formulering som ble 
benyttet for eiendommen til Olaf J. Ellingsen.  

Når det gjaldt Steinskog kunne jo oppmålingssjefen ikke unngå å se kjerrevegen mellom 
hovedhuset og sjøen. Han ville derfor ikke benytte den formulering som han ellers alltid brukte 
ved beskrivelse av eiendommer som hadde en side mot sjøen, fordi denne automatisk ville gjøre 
strandveien til del av eiendommen Steinskog. Det er krystallklart at det ikke var noe som den 
tids eiere ønsket. Derfor benyttet han en formulering som i utgangspunktet ikke sa noe om hvor 
langt eiendomsretten til eiendommen gikk mot sjøen, men kort og godt viste til at det 
avgjørende var det man ellers måtte vite om hvor langt eiendomsretten gikk mot vannet. 

Når Tore Lærdal senere søkte og fikk lov å bygge et bassengrom på Seinskog mot sjøen, mellom 
hans hovedbygning og sjøen, ble det uttrykkelig presisert i byggetillatelsen at bygget ikke 
skulle påvirke allmennhetens rett til ferdsel i strandsonen. 

Lignende formuleringer ble benyttet når byggetillatelse ble innvilget for eiendommene sør for 
Steinskog. 

Det kan derfor fastslås, hevet over tvil, at allmennhetens ferdselsrett strakk seg gjennom 
eiendommene sør for de advokat Karl Wyller representerte, til de eiendommer mot syd som 
eies av kommunen. Allmennhetens ferdselsrett strekker seg helt til friområdet ved den 
kommunale eiendom Saltholmen, og videre mot Sandnes.  

Er ferdselsrett over/inntil eiendommen en ulempe eller berikelse 
Uansett hva man ellers måtte mene om ferdselsrett for allmennheten i utmark, er den en 
grunnleggende rett i norsk tingsrett.  

Det er jo også heldigvis slik at ikke alle grunneiere oppfatter en ferdselsrett for allmennheten 
over eller inntil en privat eiendom som en ulempe. Det er i de dokumenter jeg har samlet flere 
eksempler på at allmennhetens ferdselsrett er oppfattet som en berikelse, snarere enn en 
ulempe av erstatningsbetingende karakter.  

I årsmøtet i Stavanger Høyre 27. januar 2011, som bl.a. skulle diskutere Gauselstraen, var det 
kraftig mobilisering av motstandere mot allmennhetens ferdselsrett over private 
eiendommer.  Likevel ble resultatet en klar seier for allmennhetens ferdelsrett, også i 
villastrøk, jfr. dokument 20110127.  

I debatten sa Bitten Bergesen om gangveien over Bergesenfamiliens store eiendommer i 
Ramsvig:  

«Jeg var ikke glad den gangen kommunen laget en turvei over vår eiendom i Ramsvik, men når jeg nå ser alle 
de glade menneskene som bruker turstien, er jeg nesten glad for a det gikk som det gikk.» 

Olav Tønnesen, grunneier i Hafrsfjord og sønn av radio og TV-pioneren Sverre Tønnesen 
(Stavanger Radiocentral), uttalte til NRK-Rogaland ca. 1990 at han hadde stor glede av turstien 
ved hans eiendom i Hafrsfjord.  
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I Stavanger Aftenblad 7. mars 2020 uttalte en av Stavangers rikeste, Ole Etvaag dette:  

«Jeg er en av de raringer som ville ha sti over min eiendom. Jeg er for allemannsretten, sier han. - Nå har jeg 
hatt sti i hagen over ti år, og jeg har bare gode erfaringer med kjekke folk. Også folk som ikke er fra Madla, til 
min store overraskelse.»  

Han hadde selv kjøpt en hytte ved Hafrsfjord i år 2000, lenge før det var konkrete planer om 
en turvei i Hafrsfjord. En turvei ved hytta han kjøpte måtte legges nærmest som en bro ut i 
vannet, hvilket syntes teknisk og økonomisk umulig. Han hadde nok en vesentlig bedre grunn til å 
bestride at en turvei kunne legges på hans eiendom enn grunneierne ved Gauselstraen. Personer 
med virkelig format, som han og Bitten Bergesen, har ikke noen problemer med å se allmenheten 
i sitt nærområde. Jeg vil jo håpe og tro at i alle fall Tore Lærdal melder seg på i den gruppen 
før hans navn blir assosiert med bakstreverske og asosiale holdninger, og før det «mørke 
fastland» blir et begrep på et område der velstående borgere ikke tar hensyn til allmennhetens 
urgamle rettigheter, og den betydning disse har for folkehelsen.   

Jeg viser også til at eiendomsmegler Grete Eriksen uttale i et større intervju i "Stavanger 
Aftenblad" 14. mai 2010 at hun "lever godt med tursti som nabo». Hun har bodd i Gauselstraen i 
mange år, og forstår de som ikke vil ha forandring. Selv har hun alltid vært komfortabel med 
fotturistene i Gauselstraen.  

Jeg ville også ha vedlagt et sterkt innlegg for allmennhetens bruk av utmark fra en hytteeier 
med navn Olaf Ellingsen på en øy nærmere Bergen (Lepsøy) fra før 2000-årsskiftet, men det 
har jeg nok kastet på et tidspunkt da Stavanger kommuner heiste flagget for allmennhetens 
tilgang til utmark høyere enn nå. Hvis det bare var en navnebror av Ellingsen i Gauselvågen, har 
det jo også mindre betydning. 

Økonomiske sider av saken 
Selv om jeg er sterk tilhenger av allmennhetens rettigheter i utmark, jfr. dokument 20080410, 
har jeg vært litt bekymret for Stavanger kommunes tilsynelatende vilje til å bruke meget 
betydelige økonomiske midler på å sikre allmennheten rett til å gå i Gauselstraen, der de alltid 
har gått. Stavanger kommune har gjort dette til en sak om eriendomsretten til grunnen under 
den tursti som allmennheten har brukt i alle år, og har åpenbart trodd at kommunal 
eiendomsrett til grunnen skulle være et vilkår for å sikre allmennhetens rettigheter.  

Det er i dag bare tale om å sikre en turvei for allmenheten. Selv om det er utvilsomt at 
Gauselstraen også har vært benyttet som en kjerreveg, og at noen gjerne vil sikre denne bruk 
også i tiden fremover, jfr. dokument 20101029, er ikke dette noe man, slik jeg ser det, behøver 
å være bekymret for.  

Jeg minner om spørsmålet som stilles åpent, og rimelig overraskende av Stavanger tingrett om 
hvorfor man fra kommunens side ikke har påberopt seg det tråkket/den stien om alle kan se at 



6

går her. For meg fremstår det som tvilsomt om kommunen kan påberope dette i ankesaken, selv 
om kommunen åpenbart mener at den kan de, jfr. brev 20190930.  

Jeg håper at kommunen legger den siden av saken død, og avvente en avgjørelse i Stavanger 
Turistforening våren 2021 om den vil reisesøksmål mot grunneierne for å sikre turstien for 
allmennheten, uten økonomisk vederlag til grunneierne.  

Randaberg, 24. desember 2020 

 
H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør  

 


