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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>
Sendt: søndag 1. september 2019 20.19
Til: 'kundeservice@laerdal.no'
Emne: GAUSELSTRAEN

Tore Lærdal,  

For mange år siden var jeg en av de første med parabolantenne i Stavanger. Jeg så ett og annet 
program fra USA som grenset inn på det du holdt på med, medisinsk utstyr for livredning, osv. 
Så vidt jeg husker var vi i kontakt via e-post eller telefon. Men det var lenge siden, og det har 
du sikkert glemt. 

Når jeg senere har grenset innpå dine ting, har det vært i forbindelse med Gauselstraen.  

Jeg tror ikke saken er ferdig med Stavanger Tingretts skjønn av 27. august 2019. Da tenker 
jeg ikke på beløpenes størrelse – muligheten for at du og andre grunneiere anker for å få øket 
beløpene må man kanskje regne med. Dere får sikkert råd fra uselviske advokater om det.  

Jeg ser det som helt urealistisk at Stavanger kommune vil bevilge penger i den størrelsesorden 
det er tale om til erverv av grunn for en gangvei. 

Jeg ser det som vesentlig mer realistisk at en eller flere borgere danner en forening, 
Gauselstraens venner eller lignende, og krever reetablert den gangvei/kjerrevei som alltid har 
gått her, og som også har fått sitt talende navn: Gauselstraen.  

Alminnelig rettslig lære tilsier jo, så vidt jeg vet, at rettigheter som er ervervet gjennom 
alders tids bruk ikke kan reduseres eller elimineres gjennom «motbruk» (bruk i strid med 
rettigheten). Hvis jeg har rett, bety det ingenting at grunneierne har gjort alt som har vært 
mulig for å skjule allemannsretten eller redusere muligheten for å utnytte den. At Second 
Generation Incom AS har anlagt plen der det før gikk en skikkelig kjørevei, betyr ikke så meget 
når kumlokk på plenen viser beliggenheten av de AV-ledninger som i sin tid ble nedlagt i veien, 
som klart vises av luftfotografier fra 1960 http://www.mitsem-blogg.com/433744267 
«19800101 Strandveien over gnr. 14 bnr. 144, Gauselvågen 68.pdf». At eier av Gauselkneiken 49, 
d.v.s. du, har gravet vekk buen som stranden gjorde ut mot sjøen betyr heller ingen ting for 
utstrekningen av eiendomsretten mot sjøen, jfr. «20190831 Gauselkneiken 49 i 1954 og i 
dag.pdf» (målebrevet, med en særegen formulering, er forøvrig referert i «20100920 Lærdal-
godset, gnr. 14 bnr. 140.pdf».) 

Jeg vil sterkt oppfordre deg til å innhente råd fra dine advokater om sannsynligheten for at et 
søksmål fra en forening som «Gauselstraens venner» vil føre frem. I en tidlig fase av saken 
registrerte jeg at flere av de lokale advokater blankt avviste at det forelå noen allemannsrett. 
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Problemstillingen er overhodet ikke nevnt i Stavanger Tingsretts skjønn av 27. august 2019. Det 
betyr jo ikke at det ikke foreligger en allemannsrett.  

Hvis dine advokater er enig i at et søksmål for reetablering av situasjonen fra ca. 
tusenårsskiftet kan føre frem, vil jeg med dette fremsette et tilbud om å forsøke å gjøre deg 
til medlem nr. 1 i foreningen Gauselstraens Venner.  

I motsetning kanskje til deg, tror jeg ikke nødvendigvis at det reelt sett er en ulykke for deg 
og øvrige grunneiere at det etableres en enkel gangvei i Gauselstraen. Jeg viser til erfaringen 
fra gangveien i Hafrsfjord som bl.a. Olav Tønnesen har gitt uttrykk for. I møte om Gauselvåg-
prosjektet i Stavanger bystyre 26. januar 2011 sa Bitten Bergesen: «Jeg var ikke glad den 
gangen kommunen laget turvei over vår eiendom på Ramsvig, men når jeg ser alle de glade 
menneskene som bruker turstien, er jeg veldig glad for at det gikk som det gikk.» 

I det hele tatt har gangvei-prosjektet til Stavanger kommune vært en enestående suksess, av 
stor betydning for miljøet og folkehelsen, og med et minimum av ulemper for grunneierne, og 
relativt beskjedne økonomiske utlegg for kommunen.  Skal vi være med å gjøre Gauselstraen til 
kronen på verket, eller skal det være en lang og pinefull sak for alle andre enn advokatene? 

Ved å delta i Gauselstraen-prosjektet på en positiv måte, kan du og øvrige grunneiere sikre at 
man maksimerer fordelene for folk flest, og redusere ulempene for grunneierne. Jeg tenker da 
på mulighetene for en viss nedgravning, beskyttelse med vegetasjon, osv.  

Vil du være positiv til dette?  

Jeg tar forbehold om når som helst å varsle offentligheten om mitt initiativ, forhåpentligvis 
med en antydning om at det er håp i hangande snøre.  

Kan vi ta et møte? 

Med vennlig hilsen 

 
Pål Mitsem 

 


