
20210906 Forslag til Stavanger Turistforening 

Jeg har med interesse merket med vedlagte «Tweets» som Den Norske 

Turistforening står bak, sammen med andre organisasjoner. 

I tilknytning til det vil jeg fremme et forslag til neste årsmøte i Stavanger 

Turistforening: «Stavanger Turistforening vil støtte etableringen av en 

Stavangerforening for Allemannsretter».  

Bakgrunnen for forslaget er at allemannsretter til ferdsel og opphold (herunder 

bading) er forsøkt eliminert i de senere år på Boganeset og i Gauselstraen.  

Dette er problemstillinger som i de senere år er tatt opp av gode 

Stavangerborgere som siv.ing. Thomas og h.r.advokat Leif C. Middelthon i 

leserbrev i Stavanger Aftenblad til øredøvende taushet av avisens redaksjon og 

andre. Disse initiativ er referert av innflytteren Pål Mitsem i mitsem-blogg.com 

i kapitlet om Gauselstraen, der han selv tok opp allmennhetens rettigheter for 

flere år siden uavhengig av initiativene til Middelthon-tvillingene i forhold til 

Boganeset og andre steder som er blitt del av Stavanger. 

Situaasjonen på Boganeset er at allmennhetens rett til ferdsel og bading på 

Boganeset er solgt av kommunen til eieren av en større strandeiendom der. Når 

det gjelder Gauselstraen har kommunen gjort forsøk på å eliminere 

allmennhetens rett til ferdsel og opphold, herunder bading, gjennom 

reguleringsmessige tiltak som etter hvert har fått passiv støtte av Stavanger 

Tingrett og Gulating lagmannsrett.  

Etter tradisjonell norsk tingsrett kan ikke allemannheter elimineres på denne 

måten eller andre måter, som mothevd – allemannsretter har et særlig vern som 

hverken tingsretten eller lagmannsretten har tatt opp til skikkelig drøftelse. 

Skjønt de 5 skjønnsmenn som utgjorde tingretten, reiste enstemmig spørsmålet 

om hvorfor kommunen ikke hadde påberopt seg allmennhetens bruk av gangstien 

der som var for påtrengende synlig til at de helt ville unnlate å nevne den.  

Jeg tror at tingretten og vel også lagmannsretten tok feil når den oppfattet at 

den ikke kunne ta opp og legge til grunn allmennhetens åpenbare bruk av 

allemannsretten til ferdsel når kommunen ikke selv hadde påberopt den! Det vil 

være naturlig at en Stavangerforening for allemannsretter tar dette opp straks 

den er etablert og innhenter råd fra de fremste tingsrettseksperter i Norge.  

Gjennom saken i tingretten og lsgmannsretten har kommunen utvilsomt etablert 

en rett til å erverve grunn til en såkalt tursti, som nøyaktig følger løpet til den 

eldgamle gangvei/krøttersti. Jeg tror ikke retten til å etablere en turvei der 

gangveien/krøtterstien alltid har gått eliminerer den eldgamle gangveien/-

krøttertien. Jeg tror ikke kommunens rett til å etablere en turvei her 

eliminerer allmennhetens eldgamle allemannsrett til ferdsel. Heri legger at 



kommunens rett gjennom ekspropriasjonen til å etablere en tursti her ved 

betaling av flere titalls millioner kroner i ekspropriasjonserstatning forplikter 

kommunen til å etablere turstien, og betale ekspropriasjonserstatningen. Hvis 

den finner at den eldgamle gangstien dekker allmennhetens behov nå og for 

fremtiden, kan den (så vidt jeg kjenner loven) sette en strek over hele saken, og 

bruke pengene til barn og eldrepleie. Den kan lett bli nødt til det i alle fall! 

En Stavangerforening for Allemannsretter kan i alle fall forhindre at 

allmennhetens rettigheter forsvinner på samme måte andre steder i fremtiden. 

Det bør klart være en oppgave for Stavanger Turistforening å hegne om 

allemannsretter, også gjennom deltakelse og støtte i en forening som har dette 

formål. Som innvandrer med Oslo-dialekt tror jeg det kan skade mer enn hjelpe 

at jeg gjør mer for saken enn det jeg har gjort, og hermed gjør – gjennom å 

fremme forslag. 

Jeg vil oppfordre Stavanger Turistforening om å ta inn dette forslag med 

begrunnelse i en melding til medlemmene, slik de gjør titt og ofte med andre 

forslag og initiativ. Dersom det skjer, aksepterer jeg at forslaget tas opp til 

votering på første årsmøte, også om det avvikles digitalt. I motsatt fall ber jeg 

om at votering over forslaget utsettes til første årsmøte som avvikles på 

ordinær måte, med mulighet til muntlig begrunnelse av forslaget til de som skal 

fatte avgjørelsen. 

Pål Mitsem 

 



 

 


