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20210916 Brev (2) til Norges Høyesterett  
Har Høyesterett myndighet til å beskytte allemannsretter? 

Brev (2) til Norges Høyesterett med kopi til dommere i Høyesterett 

1. «Stavanger Aftenblad» opplyser 8. september 2021 at to grunneiere i Gauselvågen i 
Stavanger alt har påanket lagmannsrettens dom i den såkalte Gauselstraen-saken til 
Høyesterett. Artikkelen i Aftenbladet er inntatt i min blogg Gauselstraen - 
www.mitsem-blogg.com med datoen 20210908. Alle dokumenter i bloggen innledes med 
en dato i det system jeg håper vil bli norsk standard (år. måned, dato). (Alle 
dokumenter i bloggen kan søkes med CTRL-F og datoen når hjemmesiden (bloggen) er 
åpnet. Man kan også søke på nøkkelord i overskriften, som Gulating, dom, kjennelse, 
osv.) 

Artikkelen er referert slik at anken gir Høyesterett en mulighet til å hindre at 
allmennhetens soleklare rett til ferdsel og opphold i Gauselstraen blir eliminert for 
alltid gjennom en rettssak der spørsmålet om allmennhetens rettigheter aldri har vært 
tatt opp. 

Det ble riktignok tatt opp av en enstemmig skjønnsrett (5 mot 0) i dokument 
20190827 på s. 60. Skjønnsretten kom til at siden spørsmålet ikke var tatt opp av 
partene manglet skjønnsretten myndighet til å gjøre noe med at allemannsretten ble 
eliminert! Slik jeg ser det, er ingen domstol, og særlig ikke Høyesterett, forpliktet til 
å avsi en dom i strid med det den mener er riktig, selv om partene har forbigått 
spørsmålet i taushet. Spørsmålet om rammer for domstolens myndighet er ikke tatt 
opp i lagmannsrettens overskjønn, dokument 20210625. Jeg antar at Høyesterett vil 
anse seg både berettiget og forpliktet til å be partene om å kommentere dette med 
varsel om at retten ikke uten videre vil anse seg forpliktet til å unnlate å ta spørsmålet 
opp, selv om partene ikke har gjort det. 

2. Når og hvis Høyesterett skal se på saken, og det må vel domstolen gjøre, bør den 
efter min mening oppfordre partene til å bekrefte at allmennhetens eldgamle rett til 
ferdsel og opphold (med bading) ikke uten videre kan påstås å bli borte på grunn av 
saken, særlig ikke når det ikke er tatt opp av noen av partene eller domstolene.  

Jeg finner grunn til å beklage at hverken lagmannsretten eller partene har funnet 
grunn til å ta opp spørsmålet om allmennheten har rett til ferdsel og opphold i 
Gauselstraen, selv om jeg har bedt dem om det uttrykkelig, senest i dokument 
20210108.  



Forholdet, som Høyesterett slik jeg ser det, bør be partene kommentere, er om rett 
til ekspropriasjon og opparbeidelse av en såkalt turvei parallelt med og på flere strekk 
sammenfallende med en gammel gangsti for allmennheten kan eliminere allmennhetens 
eldgamle rett til ferdsel og opphold. 

At jeg mener at spørsmålet bør besvares negativt, er formodentlig klart. Hva mener 
Høyesterett? 

3. At grunneierne mener at nyere kommunal regulering trumfer gamle allemannsretter, er 
formodentlig klart. Men det har aldri blitt klarlagt eller begrunnet i saken og bør ikke 
aksepteres som norsk rett, i alle fall ikke uten at spørsmålet i det hele tatt er tatt 
opp, bortsett altså fra av en enstemmig skjønnsrett i dokument 20190827 s. 60.  

Det er mulig at partene og domstolene har tenkt som formannen i Stavanger 
Turistforening, Hanne Thomsen, at allemannsretter er noe som gjelder «turstier stort 
sett i utmark og ubebodde områder», jfr. dokument 20080407. Det kan selvsagt ikke 
påstås at Gauselstraen går i utmark eller i ubebodd område. Både Furumoadommen (Rt. 
1998 s. 1164, dokument 19980701) og Hvaler-dommen (Rt. 2005 s. 805, dokument 
20050621) viser at uttalelsen er i strid med norsk rett.  

Jeg ser ikke bort fra at det kan være reelt behov for justering og tilpasning av gamle 
allemannsretter osv. til mer dagsaktuelle behov. Det kan ikke være påtrengende i 
forhold til en gangsti som er så klar i terrenget at skjønnsretten enstemmig (5 mot 0) 
fant å ville ta den opp, selv om partene hadde unnlatt dette. I alle fall kan det ikke 
være behov for helt å endre hvor stien går i terrenget, og legge den helt bort fra der 
den naturlig går. langs stranden (jfr. navnet – «straen»).  Det kan heller ikke være 
behov for å «beskytte» villaeiendommene med gjerde på begge sider av gangveien, osv.  

Mitt forslag har vært og er, etter at brukere av ferdselsretten hadde tatt kontakt 
med meg, at grunneiere og representanter for allmennheten etablerer en felles 
forening for nødvendig utvikling av allemannsretten til dagens behov, jfr. dokument 
20190901 – brev fra meg til hovedeieren av eiendom i Gauselstraen, Tore Lærdal (som 
er blitt milliardær på folkehelsen) med tilbud om hjelp til at han kan bli formann i en 
forening av grunneiere og brukere av Gauselstraen, «Gauselstraens Venner». Jeg fikk 
visst aldri noe svar på henvendelsen, men innestår fortsatt for tilbudet, så langt det 
er opp til meg å påvirke saken. 

I forhold til rettssaken håper jeg at partene vil få en oppfordring til å uttale seg om 
de er enige i at det foreligger en allemannsrett til ferdsel og opphold i Gauselstraen, 
og hvilke konsekvenser som skal trekkes av det i forhold til en sak der det 
pretenderes at slike rettigheter ikke foreligger, eller at retten og partene kan se bort 
fra disse, om de foreligger. 

4. Jeg håper at Høyesterett når saken tas opp til behandling vil be partene og de som kan 
representere allmennheten, herunder Stavanger Turistforening og meg og mine 
kontakter blant brukerne, om å kommentere spørsmålet om det foreligger 
allemannsretter til ferdsel og opphold i Gauselstraen. Jeg forutsetter at Høyesterett 
og partene nøye vil vurdere om kommunens rett til å ekspropriere en turvei her er 
synonymt med at den rett allmennheten måtte ha hatt til ferdsel og opphold her i 
medhold av allemannsretten er falt bort eller vil falle bort når og hvis Høyesterett 
avsier dom i ankesaken. 



Slik jeg ser det, kan det påstås at ekspropriasjonssaken etablerer en rett for 
kommunen til å ekspropriere grunn til en såkalt turvei. Jeg antar at saken ikke vil 
etablere en plikt til å gjennomføre tiltaket. De mange grunner til at kommunen bør 
unnlate å forfølge kravet om ekspropriasjon, ikke minst av økonomisk art, da 
ekspropriasjonserstatningen til rike grunneiere som helst vil slippe å motta erstatning 
må kuttes fra budsjetter for barn, syke og eldre.  

Jeg ser det slik at partene bør kommentere, og at Høyesterett nøye bør undersøke og 
vurdere om det med rette kan pretenderes at ekspropriasjonsretten til den turvei som 
kommunen vil ha eliminerer de allemannsretter som allmennheten alltid har hatt så 
lenge noen kan huske til å ta seg vei og opphold i Gauselstraen med benyttelse av 
stranden til opphold og bading.  

5. Jeg kan ikke påstå å kjenne alle de geografiske betegnelser som er benyttet ved 
utskiftingen av storgården Gousel i 1827 i dokument 18279721, men det gjorde sikkert 
h.r.advokat Karl Wyller (1918-1998). Han var eier av gnr.  14 bnr. 144 ‘Port Arthur’. 
Eiendommen eies nå av en av de som sist ervervet en strandeiendom her, og som mer 
enn noen andre har gått inn for å få allmennheten bort. Jeg har aldri sett en så 
krystallklar dokumentasjon på allmennhetens veirett som den advokat Karl Wyller ga i 
brev til Stavanger kommune av 1. januar 1986, referert i dokument 20100525, på 
vegne av seg selv som grunneier og eierne av øvrige eiendommer nord for Steinskog 
(eiendommen til Tore Lærdal): 

   
«Grunneierne vil heller ikke motsette seg at den ferdsel som hittil har skjedd 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 
ved gjerder, hekker eller andre fysiske stengsler…»  

 

Jeg viser også til de klare uttalelser fra hans sønn, sorenskriver em. og lærebokforfatter 
Christian Fr. Wyller, som jo kjente forholdene meget godt, i dokument 20100525, der han 
går til rette mot de som kritiserte meg for mine uttalelser om allemannsrettene på 
stedet, og bekrefter min oppfatning av forholdene.   
 

Jeg kan ikke påstå at kommunen benyttet seg av strandveieiernes åpne tilbud i 1986, men 
at tilbudet bekrefter allmennhetens ferdselsrett, kan det vel ikke være tvil om? 
 

6. Det er heldigvis ikke slik at alle eiere av villa-eiendommer i strandsonen i Stavanger anser 
risikoen for å se glade medborgere i strandsonen nær deres villa-eiendommer som en 
erstatningsbetingende ulempe. Bitten Bergesen i den ikke ukjente rederfamilien Bergesen 
i Stavanger uttrykte det slik i et opphetet Høyre-møte referert i dokument 20110227: 
"Jeg var ikke glad da kommunen laget turvei over vår eiendom i Ramsvig, men når jeg ser 
alle de glade menneskene som bruker turstien, er jeg veldig glad for at det gikk som det 
gikk." 

Jeg viser også til uttalelsene fra naboer, også i Gauselstraen, i dokument 20200307. Den 
kanskje siste som uttalte seg var milliardæren Ole Ertvaag, som etter en tvist måtte 
akseptere tursti gjennom hagen av sitt feriehus i Hafrsfjord, som sier i dokument 
20200307: «Nå har jeg hatt sti i hagen over ti år, og jeg har bare gode erfaringer med 
kjekke folk». 

7.  Noen ord til slutt om Stavanger og allemannsretter:  



To meget aktede borgere i Stavanger, tvillingbrødrene siv.ing.em. Thomas Middelthon og 
h.r.advokat em. Leif C. Middelthon har ved flere anledninger offentlig (i leserbrev til 
Aftenbladet) anklaget Stavanger kommune om at man i Stavanger kan kjøpe 
reguleringsplaner, dokument 20210309, og om at man her tillater korrupsjon, dokument 
20210309.  

Deres og mine forsøk på å få det som kaller seg Kommunesektorens Etikkutvalg til å se på 
sakene, har vært helt nytteløse så langt. jfr. (blant mange andre) dokument 20210309. 
Men også det kan jo endre seg! 

Med relevant hjelp fra domstolene kan kanskje området kvitte seg med den betegnelse 
som Arne Garborg ga det i 1893: «Det mørke fastland», jfr. dokument 20201226. 

Randaberg, 16. september 2021 

 
H.r.advokat og konsul em, statsautorisert translatør 


