
 

 

ÅRSMØTESAKER I STAVANGER TURISTFORENING:

1. SISTE MULIGHETTIL Å REDDE TURSTI I GAUSELSTRAEN
2. FØRSTE MULIGHET TIL Å REDDE TURISTLIVET

Mine to forslag til Stavanger Turistforenings årsmøte 2020, opprinnelig varslet 
som et såkalt digitalt årsmøte 16. april 2020, er på min oppfordring utsatt til 
ordinært årsmøte 2021, eller ekstraordinært årsmøte høsten 2020 – jeg håper 
det siste.

Jeg legger til grunn at med den negative innstilling fra styret, og en 
tilsynelatende bevisstløs og i alle fall taus presse, var det ikke håp om støtte
fra det digitale årsmøtet 16. april 2020. Jeg føler meg rimelig sikker på at
neste gang sakene kommer opp, vil de få styrets tilslutning, og kanskje bli 
enstemmig vedtatt! Kanskje finner også Aftenbladet, NRK og Rogalands Avis ut 
at saken har offentlig interesse?

Høsten 2020 og våren 2021 vil det antakelig være helt klart at Stavanger 
bystyre ikke vil skjerme et helt unødvendig utlegg på mer enn 30 millioner kroner 
til velstående grunneiere i Gauselstraen, hvis de da i det hele tatt kan det! Hvis 
utviklingen i Ryfast blir slik jeg frykter (og som jeg ikke la skjul på at jeg 
fryktet før vi visste hva Corona-virus var) blir det kanskje Finansdepartementet 
som må godkjenne utlegget på grunn av de vanvittige selvskyldnerkausjoner som 
kommunen og fylket har påtatt seg for bompenginntekter i Ryfast, på 2 og 5 
milliarder kroner. Selv uten dette sverd over hodet, ser jeg ikke for meg at 
Stavanger bystyre vil trimme budsjettene for barn, syke og gamle i de tider vi 
nå gjennomlever for å betale millioner av kroner til velstående grunneiere i 
Gauselvågen for at de skal oppleve å se glade medborgere som turgåere i sitt 
nærområde!

Neste gang spørsmålet om søksmål fra Turistforeningen mot grunneierne 
kommer opp vil det sikkert være helt klart, utenfor enhver rimelig tvil, at 
allmennhetens ferdselsrett i Gauselstraen vil være tapt for alltid hvis ikke 
Turistforeningen agerer slik den kan og bør gjøre, gjennom søksmål mot 
grunneierne. Det blir surt nok for kommunen å finansiere de store 
saksomkostninger kommunen har pådratt seg, og nå ikke kan komme unna (i en 
ekspropriasjonssak der ellers fornuftige advokater helt har glemt advokatløftet 
om alltid å fremme rett og hindre urett).

Allemannsretten er fundamentet for turistforeningene nasjonalt og lokalt. Det 
minnet jeg om i en kronikk i Aftenbladet alt i 2008 i dokument «20080410 Selve 
fundamentet.pdf» i forbindelse med at formannen i Stavanger Turistforening 
var med på en protest mot tursti i Gauselvågen, der hun bor – folk hadde jo så 
mange andre steder de kunne gå!



Alle med juridiske kunnskaper, også tidligere formenn, vil forstå at 
allmennhetens rettigheter forsvinner for alltid hvis ikke Turistforeningen sikrer 
rettighetene gjennom søksmål. Jeg tror ikke bekymringen for store 
saksomkostninger, i alle fall for Stavanger Turistforening, bør overdrives. Slik 
saken har vært behandlet fra kommunens side, ser jeg ikke for meg at det blir 
tale om omkostninger av betydning for Turistforeningen, uansett utfall.

Situasjonen gir meg anledning til å kommentere argumentene til styret i 
Turistforeningen mot å støtte mitt forslag, slik de er formulert i
https://www.stf.no/artikler/nyheter/19939-digitalt-arsmte-i-stf/. Styrets ønsker ikke «å 
engasjere seg ytterligere i en kontroversiell sak», heter det. Styret vise her til 
sin uforståelige motstand for 2 og 3 år siden mot å la en liten komité samle 
opplysninger om allmennhetens faktiske bruk av Gauselstraen som turvei. 
Argumentene styret hadde mot dette «gjør seg … enda sterkere gjeldende i 
forhold til et søksmål», heter det nå! Og Aftenbladet, som har 7 redaktør- 
arvinger med navnet Thomsen blant de erstatningssøkende grunneiere, skriver 
ikke ett ord om saken som skulle avgjøres 16. april 2020.

Til påstanden om at saken er kontroversiell må jeg få lov å bemerke at det som 
gjør saken kontroversiell, er den sterke og usaklige motstand som grunneierne i 
senere år har reist mot at kommunen skal kunne sikre allmennheten en turvei
der selve navnet langt på vei bekrefter gammel bruk. Den tidligere eier av
gnr.  14 bnr. 144, h.r. advokat Karl Wyller skrev i brev til kommunen 1. januar 
1986 at alle grunneierne nord for eiendommen til Tore Lærdal «ikke vil
motsette seg at den ferdsel 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 
likeledes forplikte seg til ikke å hindre ferdselen ved gjerder, hekker eller
andre fysiske stengsler». Det er denne eiendom som siden 2008 har vært eid av 
innflytteren som protesterer heftigst mot å måtte se gode medborgere i sitt
nærområde, Olaf I. Ellingsen.

Det kan være grunn til å undersøke hvordan kommunens advokat, som i mange  år 
har vært sekretær for grunneiernes hovedadvokat ved oppdatering av 
sistnevntes murstein om ekspropriasjonserstatningsloven, har fått samtykke fra 
kommunen til å fremme ekspropriasjonssaken, etter eget forslag, uten 
henvisning til allmennhetens rettigheter. Det var så spesielt at skjønnsretten 
sier enstemmig på s. 60: «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.» Skjønnet av 27. august 2019 er inntatt som dokument «20190827



Gauselstraen-skjønnet.pdf» i min blogg http://www.mitsem-
blogg.com/433744267.  

Min rettslige vurdering er at Turistforeningen også vil ha en sterk sak for 
strandstrekningen over Tore Lærdals eiendom og de neste eiendommer. Ved 
siden av allmennhetens bruk og Friluftslovens regler, og rettspraksis i forhold 
til Friluftsloven,  støttes min juridiske oppfatning av særegne (og talende) 
formuleringer i målebrev og varsler fra kommunen, som jeg ikke kan gå inn på i 
detalj her, men som jeg gjerne begrunner til de som har tid til å høre på eller 
åpner sin avis for dette!  

Det er egentlig ikke grunnlag for å si at saken er kontroversiell. Den er enkel og 
grei, sammenlignet med mange saker kommunen med hell har ført mot 
grunneiere der det ikke forelå noen som helst veirett fra før, som i Hafrsfjord, 
og, tror jeg, Ramsvig. Det som for enkelte, og styret i Turistforeningen, gjør at 
den fremstår som kontroversiell er den høyrøstede og usaklige støy fra enkelte 
grunneiere, og særlig fra de som sist kjøpte eiendommer i straen.  

Jeg håper på styrets støtte, og enstemmige oppslutning fra medlemmene, også 
når mitt andre forslag kommer opp til votering. Etter år med «blod i gatene», og 
den uhyre vanskelig tid som hotellene i Stavanger og Sandnes nå har, med 
nærmest oppgivelse av utstillingsområdet og dets virksomhet, bør ikke 
Turistforeningen gå mot at det eneste som kan redde næringen skal realiseres. 
Det er en forurensningsfri og lydløs gondolbane fra Eiane til Rygertoppen 
(toppen av Neverdalsfjellet), og så vidt inn i det om jeg forslår som Prekestolen 
Nasjonalpark.  De som har kraft og styrke til å gå opp, får prøve å finne kraft 
nok til ikke å bli provosert eler skadelidende av at turister for hvem tid og 
krefter representerer en begrensning kommer opp med en lydløs gondolbane, 
for å redde en næring som på sikt kan bli like betydningsfull som oljå.  

Også blant de som kan og vil gå opp, er det vel noen som vil sette pris på et 
skikkelig toalett, WiFi og en mulig forfriskning med utsikt til hele Rygenes rike, 
og med full oversikt over Lysefjorden fra havet helt inn i Lysebotn og til 
Nordsjøen fra Egersund til Bømlo. Dessuten, det vil fortsatt være en 
turistattraksjon også når Prekestolen minster den kvaliteten. Det vil den nok 
gjøre, ikke nødvendigvis fordi den faller ned (skjønt det vil jo også skje en 
gang), men fordi kommunestyret i Strand en dag finner ut at de ikke kan ta 
ansvaret, økonomisk og menneskelig, med å slippe hundrevis av turister ut på en 
fjellknaus som alle vet at vil falle ned. Men å beundre den på avstand, vil sikkert 
alltid være tillatt, og også en attraksjon til den faller ned.  

Jeg hadde et håp om at de argumenter jeg har fremført ville ha overbevist 
Turistforeningen, også ved et årsmøte 16. april 2020. Men er digitalt årsmøte og 
med en presse som helst ikke vil ta opp disse viktige ting for samfunnet, er det 



halseløs gjerning å insistere på behandling i et digitalt årsmøte nå! Er det støtte 
til redaktørfamilien Thomsen, som er representert med 7 grunneiere i 
Gauselstraen, som er årsaken, eller har ikke sakene allmenn interesse? 

Randaberg, 9. april 2020 

 
Pål Mitsem 
H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 
 




