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Innkomne forslag fra Pål Mitsem: 
 
STF mottok per e-post 22.12.2019 forslag om to saker til behandling på STFs årsmøte i 2020 
fra Pål Mitsem. I ettertid er forslagene justert og korrigert i flere e-poster. 
Da det ble klart at styret ønsket å avholde årsmøtet digitalt ble Mitsem kontaktet med spørsmål 
om han ønsket å trekke saken til et årsmøte som blir avholdt ved fysisk oppmøte. Han 
opprettholdt sitt forslag, og kom samtidig med en justert begrunnelse. Forslaget og den 
etterfølgende begrunnelsen er vedlagt. 
Begge forslagene gjelder saker som også ble fremmet av Mitsem til årsmøtet i 2013 og 2015, i 
2013 ble det avvist da det kom inn etter fristen til å fremme forslag. 
I 2015 fattet årsmøtet følgende vedtak, mot Mitsems ene stemme: 

 5a Forslag vedr. Gauselstraen, innsendt av Pål Mitsem  
Ane Christophersen presenterte forslaget og styrets anbefaling.  
Styret anbefalte Årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag om å engasjere seg ytterligere i 
«Gauselsaken».  
Pål Mitsem fikk ordet til å begrunne forslaget. 
Forslaget ble tatt opp til votering,og falt med en stemme for det innkomne forslaget. 
  

5b Forslag vedr. kabelbane ved Preikestolen, innsendt av Pål Mitsem  
Ane Christophersen presenterte forslaget og styrets anbefaling.  
Styret anbefalte Årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag om å iverksette utredning av taubane 
fra Eiane til Neverdalsfjellet.  
Pål Mitsem fikk ordet til å begrunne forslaget. 
Forslaget ble tatt opp til votering,og falt med en stemme for det innkomne forslaget. 

 

Styrets innstilling: 

Styret foreslår at årsmøtet ikke støtter Mitsems forslag med samme begrunnelse som i 2015. I 
Gauselsaken har Mitsem riktignok omformulert forslaget noe, fra et utredningsforslag til å gå 
til søksmål. Styrets begrunnelse for ikke å engasjere seg ytterligere i en kontroversiell sak gjør 
seg derved enda sterkere gjeldende i forhold til et søksmål, med alt det vil innebære av arbeide 
og kostnader. 
I saken om kabelbane til Neverdalsfjellet er også forslaget omformulert noe, men i realiteten er 
det samme sak som tas opp på nytt. Det nevnes i forslaget at STF som del av samme sak skal 
stille seg positiv til en nasjonalpark. Dette har STF arbeidet for en i en årrekke, og det er bla 
nedfelt i STFs gjeldende strategi for Lysefjordområdet, vedtatt i styremøte 30. september 2019.  
I styremøte 2. mars 2020 vedtok styret følgende: 

Styret anbefaler årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag om å gå til søksmål mot 
eierne av strandeiendommer i Gauselstraen for å få reetablert kjerrevei/gangvei. 
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Styret anbefaler årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag om å stille seg positiv til en 
gondolbane fra Eiane til Neverdalsfjellet. 

 
Basert på dette har administrasjonen utarbeidet forslag til innstilling til årsmøtet, som ble vedtatt 
på styremøte 30. mars 2020. 
 

Forslag 1: Søksmål om veirettigheter i Gauselstraen  

I forslaget har Mitsem fremmet at STF bør engasjere seg i saken rundt gangvei langs 
Gauselstraen ved å gå til søksmål. 
Et liknende forslag ble også fremmet til årsmøtet i 2013, men da det kom inn etter at fristen var 
utløp, ble forslaget avvist. Styret tok imidlertid den gang spørsmålet om Stavanger kommunes 
friområdeprosjekt opp til grundig behandling. Styret fant grunn til å gi støtte til intensjonene 
bak dette prosjektet, men ønsket ikke å gå inn i de mest omstridte delene knyttet til kommunens 
ekspropriasjonspraksis.  
Gjennom styrets vedtak i sak 3/14-4, har STF tatt prinsipielt stilling til enkelte sider ved 
friområdeprosjektet, men uten å gå inn i spørsmål knyttet til de enkelte grunneieres 
eiendomsrett. Vedtaket ble fattet som følger:  

Uten å engasjere seg i debatten om kommunens ekspropriasjonspraksis, stiller STF seg 
positiv til den grøntstruktur som er etablert under Stavanger kommunes 
friområdeprosjekt. Dette har sikret verdifulle friområder til glede for kommunens 
innbyggere. Prosjektet 52 hverdagsturer synliggjør verdien av sammenhengende 
grøntområder på en god måte. STF vil bidra til å synliggjøre de samfunnsmessige 
gevinstene av friområdeprosjektet.  

Saken om Gauselvågen er blant de aller mest kontroversielle delene av friområdeprosjektet. 
Det står her en skarp konflikt mellom enkelte grunneiere og kommunen. STF som organisasjon 
kan generelt ta stilling til fordel for friluftsinteresser, men bør være tilbakeholden med å 
engasjere seg direkte i konkrete tvister. STFs tilrettelegging av stier bygger på en lang tradisjon 
med gode og langvarige samarbeid med grunneiere, ikke ved ekspropriasjon og tvangsvedtak.  
Det er en lang rekke politiske saker som krever mye av STF som organisasjon. Dersom man 
skulle velge å gå inn i det arbeidet som foreslås av Mitsem vil det kreve ressurser til å følge opp 
denne saken, som nødvendigvis vil gå på bekostning av foreningens evne til å engasjere seg i 
andre saker.  
Det anbefales derfor at styret foreslår å ikke støtte forslaget fra Mitsem. Det er da ikke 
nødvendig med noe alternativt forslag. STFs holdning til Stavanger kommunes 
friområdeprosjekt følger av styrets vedtak i sak 3/14-4.  
Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag om å gå til søksmål i 
«Gauselsaken».   
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Forslag 2: Gondolbane til fra Eiane til Neverdalsfjellet 
 

Styrets innstilling: 

Saken ble behandlet på samme måte som redegjort for under sak 1. 
I styremøte 30. mars vedtok styret følgende innstilling: 
 
I sitt andre forslag fremmer Mitsem forslag om at STF skal engasjere seg videre i et forslag om 
å etablere kabelbane til Neverdalsfjellet (av Mitsem kalt «Rygerfjellet»), sett i sammenheng 
med planene for en nasjonalpark i Preikestolområdet.  
Styret i STF vedtok i november 2013 en strategi for arbeidet med å tilrettelegge for turisme 
rundt Lysefjorden, i samsvar med STFs verdier. STF har historisk vært en sterk forkjemper for 
de ikke-motoriserte former for turisme, og for å tilrettelegge for at besøkende får oppleve 
Preikestolen med et element av mestring av den utfordring det er for mange å ta seg opp langs 
stien. Foreningen var på 1980 og -90 tallet forkjemper for å unngå etablering av heis til 
Preikestolen. Denne prosessen gav startskuddet til utarbeidelse av en Fylkesdelplan for 
Preikestolområdet (1992) og til dagens organisering av tilretteleggingsarbeidet.  
Styret i STF har i en rekke sammenhenger, også offentlig, gått inn for opprettelsen av 
Preikestolen nasjonalpark. Senest ble dette vedtatt som del av STFs visjon for Lysefjorden, i 
styremøte 30. september 2019: 

STF skal arbeide for å sikre mest mulig av naturgrunnlaget rundt fjorden som nasjonalpark. 
Vernebestemmelsene må tilpasses for å kunne håndtere en betydelig turisttrafikk, bl.a. med 
åpning for nødvendige tilretteleggingstiltak og hjemler for ferdselsreguleringer. 

Etter utarbeidelsen av STFs første strategi for arbeidet rundt Lysefjorden har det vært en svært 
positiv utvikling, der mange sentrale aktører nå samarbeider godt for å håndtere den økende 
turiststrømmen, og for å utvikle regionen som reisemål. Selv om Fylkesdelplanen på noen 
områder er utdatert, eller har vist seg å bygge på forutsetninger som ikke inntraff, så skjer 
utviklingen langs hovedlinjene i planen.  
Et sentralt element i utviklingen av Preikestolområdet har vært at Preikestolhytta har vært det 
sentrale startpunktet. Dette har gitt grunnlag for at STF og Stiftelsen Preikestolen har gjort 
investeringer for flere titalls millioner kroner hver i å utvikle dette som startpunkt. Selv om STF 
nå har solgt seg ut av denne delen av driften, er vi en sentral aktør i samarbeidet om å utvikle 
dette området med Stiftelsen Preikestolen som den sentrale aktøren. Det arbeides konkret med 
planer om ytterligere store investeringer. Dette er investeringer som tar utgangspunkt i at 
turiststrømmen passerer gjennom området ved Preikestolen fjellstue.  
Mitsems forslag, derimot, innebærer å flytte startpunktet for turen til Preikestolen til Eiane på 
sørsiden av Lysefjorden, med cruisehavn, P-plasser og campingplasser mm. Det vil vesentlig 
endre reisemønster for et stort antall av turistene, og medføre at grunnlaget for de investeringer 
som er gjort blir undergravd. En slik omlegging har ingen støtte i gjeldende planer eller andre 
initiativ.  
STF har over tid arbeidet for anleggelse av en Preikestolen nasjonalpark. Det følger av 
Naturmangfoldsloven at nasjonalparker bare kan anlegges i områder som er uten «tyngre 
naturinngrep». Mitsem har tatt til ordet for opprettelse av servering og reiselivsanlegg på 
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Neverdalsfjellet, som åpenbart vil måtte regnes som tyngre inngrep og derved ikke forenelig 
med status som nasjonalpark.   
Dersom det skulle bli aktuelt med en form for gondolbane i området, må det mest sannsynlig 
løses ved å trekke grensene for en evt. nasjonalparken slik at gondolbanen blir liggende utenfor, 
slik det også forutsetets i den siste versjonen av Mitsems begrunnelse.  
I den videre prosessen med en nasjonalpark blir derfor spørsmålet om grenser svært viktig. 
Grensene bør trekkes slik at alle fremtidige større anlegg for å håndtere turismen kan legges i 
randsonen til nasjonalparken, ikke innenfor. Området rundt Preikestolen fjellstue er allerede så 
utbygd at det neppe er aktuelt å inkludere den i nasjonalparken. Det samme gjelder andre 
områder rundt Refsvatnet som er planlagt brukt til reiselivsanlegg. Forslaget om gondolbane 
bør derfor holdes adskilt fra spørsmålet om nasjonalpark. Det er i prinsippet ikke noe i veien 
for å si ja til begge deler, konsekvensen vil i så fall bare være at grensene blir trukket slik at evt. 
tyngre anlegg knyttet til en gondolbane blir liggende utenfor nasjonalparken. Dette er spørsmål 
som må avklares i forbindelse med en videre prosess om nasjonalparken.   
Etter styrets oppfatning vil forslaget i seg selv være forstyrrende for mye av det 
utviklingsarbeidet som er planlagt de kommende årene. For STFs interesser, isolert sett, er det 
ikke tvilsomt at en taubane fra Eiane vil være svært skadelig.  
Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag om å ta initiativ til 
etablering av gondolbane fra Eiane til Neverdalsfjellet.  
 


	Styrets innstilling:
	Forslag 1: Søksmål om veirettigheter i Gauselstraen
	Styrets innstilling:

