
Gauselvågen har alt turvei 

”Turvei i Gauselvågen først i 2019” står det i en overskrift i Aftenbladet 18. januar 2013. 

Det faktiske forhold er at det allerede er en turvei, i betydningen en retten til å gå over 
strandeiendommene fra Gauselstraen til Gauselkneiken og videre (forbi Lærdaleiendommen) til 
Sandholmveien.  

Fra gammelt av sto utmarken til fri adkomst for alle, og kjerrevei ble gjerne lagt på strendene. Etter 
hvert som gårder og eiendommer ble etablert, var det vanlig å gi bestemmelser om hvor utskilte 
eiendommer skulle ha rett til vei. Ved utskiftningen av utmarken til hovedgården Gausel i 1827 ble det 
bestemt at det på de utskilte eiendommer ”maae som forhen være fri Veie og Adgang”. 

Inntil 1940 ble ”Strandvei” i bredde av 3 meter tegnet inn på målebrev for eiendommer som ble utskilt i 
Gauselvågen, bl.a. eiendommen som for noen år siden ble ervervet av Olaf I. Ellingsen. H.r.advokat 
Karl Wyller hadde eiendom her, og representerte i 1986 alle 7 grunneiere mellom Gauselstraen og 
Gauselkneiken. Grunneierne motsatte seg da som nå at kommunen skulle overta vedlikehold av 
strandveien. I brev fra Karl Wyller til kommunen av 1. januar 1986 heter det likevel: 

”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.”  

På denne tiden, og stort sett også nå, har gangveien ligget lett synlig over alle eiendommene, med 
hull i gjerder og murer som etterhvert  ble satt opp. Gangveien gikk rundt Lærdaleiendommen sør for 
Gauselkneiken og videre til Sandholmveien. Om Lærdaleiendommen heter det i målebrevet av 21. 
april 1939 at fjæren tilhører den utskilte eiendom ”i den utstrekning den har tilhørt selgeren”. Jeg leser 
dette som en klar erkjennelse av allmennhetens veirett i fjæren. 

Kommunen har åpenbart tillatt at korrespondanse med advokater har forhalt saken, hvilket vel hele 
tiden har vært meningen fra grunneiernes side.  

Retten til å ta seg turvei langs Gauselvågen tilligger nå som før alle borgere, når som helst, og kan 
ikke lovlig hindres av eierne.  

Der er kanskje slik at kommunen, som sådan, ikke kan gi seg til å opparbeide stien uten et rettslig 
grunnlag. Det er åpenbart at ekspropriasjon er eneste mulighet, og det er ingen grunn til å vente med 
det.  

Kommunen har ingen grunn til å frykte erstatningens størrelse. Grunneierne vil ikke lide noe tap ved at 
kommunen tar seg av vedlikeholdet av en turvei som allmennheten allerede har rett til å bruke. 
Erstatningens størrelse bør neppe være større enn kr. 10,- pr. grunneier.  

Det forutsetter at kommunens advokater gjør jobben sin, også ved å dokumentere allmennhetens 
rettigheter og den bruk de faktisk har gjort av denne, muligens inntil de aller siste år.    
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