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Emne: TURVEIEN I GAUSELSTRAEN

Gode Christine Sagen Helgø,  

Jeg har aldri sett noen rettsavgjørelse som så klart etterlyser en påstand/argumentasjon fra 
en av partene som Stavanger tingrett gjør i sitt skjønn av 28. august 2019, når retten skriver: 
«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.» 

Mitt spørsmål til deg som ordfører var hvem som hadde truffet beslutningen om at kommunen 
ikke skulle vise til at allmennheten har hatt rett til å bruke kjerreveien over eiendommen til 
Olaf Ellingsen, og andre, siden utskiftningen av Gauselgodset i 1827, og antakelig i generasjoner 
før dette. Det er uvanlig å se at en kommune gir gavepakker til velstående grunneiere, slik det 
her har skjedd, ved at man ikke har instruert advokaten om å søke at gjøre avgjørelsen så 
gunstig som mulig for kommunen! 

Jeg har fått henvendelser fra folk som har brukt turveien i generasjoner om alt håp om 
fortsatt bruk er borte. Jeg har svart at personer som har brukt turveien, og gjerne vil 
fortsette med det, kan etablere en forening, som Gauselvågens venner, og kreve at tilstanden 
ved tusenårsskiftet (før grunneierne ble ivrige med fjerning av alt som viste hvor kjerreveien 
gikk, utgravning av stranden, osv.) blir reetablert. Dessverre kan jeg ikke selv ta saken, da jeg 
lot min advokatbevilling utgå for mange år siden. Jeg vil anta at det fortsatt er advokater som 
vil være tro mitt løftet de har avgitt om å fremme rett og avstå fra enhver urett, selv om man 
kan få inntrykk av at det ikke lenger gjelder hvis salæret er høyt nok.  

Jeg konstaterer at det som skulle være svar på mitt spørsmål om hvem som har besluttet at 
kommunen skulle gi en gavepakke til velstående grunneiere gjennom å unnlate å vise til at saken 
gjelder en tursti der allmennheten alltid har hatt veirett, besvares av deg men en henvisning til 
rettsavgjørelsen. Det holder ikke for en ordfører med juridisk embetseksamen!  

Det er også uvanlig å se at en avis unnlater å innta et leserbrev som peker på at allmennhetens 
rettigheter blir beskåret og at en offentlig myndighet gir gavepakker til velstående borgere 
for at de må oppgi rettigheter de aldri har hatt til å bortvise folk fra en strandvei de har brukt 
i generasjoner.  

Pål Mitsem, Randaberg 

 






