
Til Stavanger Turistforenings generalforsamling 2020, varslet til 16. april 2020, 
vil jeg fremme to forslag.  

Det ene er at Stavanger Turistforening skal gå til søksmål mot eierne av 
strandeiendommer i Gauselstraen for å få reetablert den kjerrevei/gangvei som 
alltid har gått langs stranden.  

En rekke dokumenter om denne er inntatt i min blogg http://www.mitsem-
blogg.com/433744267.  

Det er blitt rettslig tvist om et område nord for Gauselkneiken. Dette området 
er del av det h.r.advokat Karl Wyller omtalte i brev av 1. januar 1986 til 
Stavanger kommune, referert i «20100525 Ingen tvil om svært gamle 
rettigheter.pdf». Han skriver her at han (som eier av den eiendom som nå eies 
av Olaf I. Ellingsen) og de andre eierne nord for Gauselkneiken (d.v.s. nord for 
eiendommen til Tore Lærdal) ikke ville motsette seg at den ferdsel som hittil 
har skjedd uhindret og uten protest kan fortsette som før, og at de var villige 
til å påhefte sine eiendommer en tinglest rett for allmennheten allmennheten til 
fri gjennomgang over samtlige eiendommer. Man vil likeledes forplikte seg til 
ikke å hindre ferdselen ved gjerder eller andre fysiske stengsler.  

Sett i lyd av denne krystallklare uttalelse, kan jeg ikke forstå at Stavanger 
kommune har klart å begjære skjønn for ekspropriasjonserstatning for en 
turvei her, og har unnlatt å vise til den ferdsel som ifølge h.r.advokat Karl 
Wyller hadde skjedd uhindret og uten protest, høyst sannsynlig fra gammel tid. 
For meg fremstår det som en eksakt beskrivelse av rettsinstituttet «alders tids 
bruk». Jeg vil ikke bruke tid eller krefter på å diskutere noe som synes å være 
så krystallklart. 

Når det gjelder eiendommen til Tore Lærdal, og de to eiendommer syd for 
denne, er det flere personer som har hevdet overfor meg at de har benyttet en 
gangvei også forbi disse eiendommer. forbi eiendommen til Tore Lærdal syd for 
de eiendommer som h.r.advokat Karl Wyller representerte. Det er to mulige 
grunnlag for å hevde at allmennheten har rett til ferdsel forbi denne eiendom, 
og de to eiendommer syd for eiendommen til Tore Lærdal! 

Det ene er at allmennheten har rett til ferdsel her etter reglene om veirett 
etter alders tids bruk. Det andre er at Friluftsloven gir allmennheten rett til å 
gå langs stranden fordi det ikke krenker den rett alle i Norge har til å gå i det 
som rettslig sett må betegnes som utmark. Sentralt her er avgjørelsene i 
Høyesterett i «20050621 Rt. 2005 s. 805 Hvaler-dommen.pdf» og «19980701 
Rt. 1998 s. 1164 – Strandsonedommen.pdf». Begge dommer er inntatt etter sin 



dato (med de nyeste dokumenter først) i http://www.mitsem-
blogg.com/433744267. 

Det er utrolig at ingen av disse to rettslige grunnlag (alders tids bruk og 
Friluftsloven) er påberopt av Stavanger kommune for å eliminere eller i alle fall 
begrense grunneiernes erstatningskrav for det påståtte inngrep i deres 
eiendomsrett.    

Om den turvei kommunen vil etablere her er beskyttet av reglene om alders tids 
bruk eller Friluftsloven, er bevismessige spørsmål, som man trygt kan overlate 
til en domstol å avgjøre. Det er tvilsomt om de egner seg for debatt og 
avgjørelse i generalforsamlingen til Stavanger Turistforening.  

Generalforsamlingen bør formodentlig begrense seg til å vurdere om 
spørsmålene om allmennhetens rettigheter etter reglene om alders tids bruk og 
Friluftsloven er behandlet på forsvarlig måte av Stavanger kommune som 
saksøker i skjønnssaken mot grunneierne. Til det er å bemerke at de rettigheter 
som Friluftsloven gir borgerne i forhold til grunneiere av strandeiendommer, og 
som domstolene har løst til fordel for allmennheten i de to 
høyesterettsavgjørelsene som er nevnt ovenfor, overhodet ikke er nevnt eller 
påberopt av Stavanger kommune! 

Det er en skandale, som alvorlig svekker borgernes rettigheter i Stavanger og 
som kan få betydelige skadevirkninger for andre kommuner som har tilsvarende 
problemstillinger, og det har vel alle kommuner som ligger mot hav, sjø eller 
elver.  

Betydningen av det forhold at Tore Lærdal i nyere har bygget et 
svømmebassengrom der veien gikk, og dessuten gravet ut flere meter av 
stranden (hvilket klart vises av flyfotografier fra 1954 og 2019, «20190901 
Gauselkneiken 49.pdf»), er noe man trygt kan overlate til domstolene å vurdere. 
Erstatningsfastsettelsen er del av skjønnssaken «20190827 Gauselstraen-
skjønnet.pdf», som jeg forstår er påanket av grunneierne, hvilket muligens kan 
gi rom for en mer edruelig erstatningsfastsettelse i lagmannsretten, hvis 
kommunen krever det, og har rett til å kreve en ny og mer edruelig 
erstatningsfastsettelse.  
Eiendommene syd for eiendommen til Tore Lærdal fikk så betydelige advarsler 
fra kommunen om at det ville komme en ferdselsvei før eiendommene ble tillet 
bebygget at det er vanskelig å begrunne erstatningskrav av noen betydning, for 
det tilfelle at man ikke klarer å føre bevis for veirett for allmennheten fra 
alders tid eller Friluftlovens regler.  



Jeg nevner for ordens skyld at den lange stranden syd for de tre eiendommer 
som er nevnt her allerede eies av Stavanger kommune. Allmennhetens adkomst 
langs stranden kan derfor sikres over en lang strekning i retning av Sandnes 
adkomst over en lang strekning i retning av Sandnes hvis allmennheten har rett 
til adkomst over eiendommen til Tore Lærdal og de to eiendommer syd for 
denne. Det må derfor være viktig for kommunen og friluftslivet at 
allmennhetens veirett ikke blir stanset av eiendommen til Tore Lærdal og de to 
eiendommer syd for denne.  

Et alternativ til rettslig tvist om allmennhetens adkomst over eiendommen til 
Tore Lærdal er om han finner ut at hans og familiens rennommé er best tjent 
med at han inntar samme holdning som Bitten Bergesen har gitt uttrykk for 
uttrykt i forhold til etablering av en turvei gjennom Bergesen-familiens 
strandgods i Ramsvig, «20110227 Bitten Bergesen.pdf». En slik innstilling fra 
Tore Lærdals side vil også hindre kritikk over at han har gravet ut stranden 
foran sin eiendom, formodentlig for skape problemer for allmennhetens 
adkomst.  

Jeg viser også til at grunneierens rettighet mot stranden er beskrevet på en 
vesentlig mer begrensende formulering enn det som er vanlig, «20100920 
Lærdal-godset, gnr. 14 bnr. 140.pdf». 

Grunneierne var ellers representert av kremen av advokater i Stavanger, som 
åpenbart har gjort et mentalt tillegg: «hvis ikke salæret er særlig godt» til 
løftet som alle advokater må avlegge om alltid fremme rett og hindre urett. 

Jeg registrerer at Stavanger kommune har valgt å engasjere advokat Ove 
Christian Lyngholt, Kristiansand, som prosessfullmektig, Det eneste jeg visste 
om ham er at han har vært assistent til hovedadvokaten på grunneiersiden, dr. 
juris. Bjørn Stordrange, ved oppdatering av Stordranges hovedverk om 
ekspropriasjonserstatning. Nå vet jeg også at han har rådet kommunen til ikke å 
påberope at allmennheten allmennheten alltid har hatt veirett i Gauselvågen. 

Det hele var så spesielt at skjønnsretten, fagdommer og 4 skjønnsmenn, sier på 
s. 59 i skjønnet, som er inntatt i sin helhet som dokument «20190827 
Gauselstraen-skjønnet.pdf»: «Kommunen har ikke påberopt seg at det allerede 
gjelder 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».  

Grunneierne i Gauselstraen har begjært overskjønn for å få øket de fullstendig 
urimelige erstatningsbeløp som skjønnsretten, tilsynelatende med stor ulyst, har 



vært nødt til å fastsette. Selv om kommunen har endret sin hovedanførsel, eller 
mangel på sådan, i ankesaken, har man ingen sikkerhet for at det får noen 
betydning for saken! Jeg tenker ikke på den mulighet at grunneierne trekker sin 
anke hvis Stavanger kommune finner frem til de riktige argumenter i saken! Jeg 
tenker mer på at Stavanger kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, som 
gjør at den må spinke og spare på (relativt sett) små beløp til barn, skoler og 
eldreomsorg. Jeg viser her også til at Stavanger kommune har påtatt seg en 
egen selvskyldnerkausjon på 2,33 milliarder kroner (og andel i Rogaland 
fylkeskommunes selvskyldnergaranti på 5,4 milliarder kroner) for 
bompengeinntekter i Ryfast. Bompengeinntektene vil neppe nå de mål som er 
satt! Jeg ville ikke bli overrasket om kommunen, som nå er styrt av en 
arbeiderparti-koalisjon, finner ut at den ikke kan eller vil bruke over 30 
millioner kroner for få rett til å anlegge en turvei der det alltid har vært en 
kjerrevei/gangsvei, når årsaken er uforståelig udugelighet fra den høyre-
koalisjon som har styrt stavanger i en mannsalder! 

Selv om grunneierne har krevd overskjønn, slik at det kan sies at skjønnssaken 
ikke er endelig avgjort, mener jeg det er god grunn til at Stavanger 
Turistforening går til selvstendig søksmål mot grunneierne som representant 
for allmennheten.  

Slik jeg ser det, er det bare søksmål fra Stavanger Turistforening mot 
grunneierne som kan sikre den fortsatte bruk av kjerreveien/gangveien som en 
turvei for allmennheten. Hvis ikke Stavanger Turistforening gjør det, vil 
allmennhetens rettigheter formodentlig gå tapt for alltid! 

Jeg viser til at jeg alt i april 2008, «20080410 Selve fundamentet.pdf» viste til 
at utøvelse av allemannsrettigheter er selve fundamentet for 
turistforeningenes virksomhet.  

Jeg anser saken som så viktig at jeg vil søke støtte for den i turistforeninger 
over hele landet, og toneangivende medlemmer av Norges Turistforening. Det 
dreier seg om selve fundamentet for Turistforeningenes virksomhet. Man bør 
ikke rolig se på at dette fundamentet svekkes av en kommune som vil ofre 
allmennhetens rettigheter til fordel for grunneiere som ikke tåler å se gode og 
glade medborgere fra sine hus.  

Randaberg, 31. desember 2019 
(dagen før fristen utløper for forslag til Stavanger Turistforenings 
generalforsamling) 

 
Pål Mitsem 



Mangeårig medlem av Stavanger Turistforening, h.r.advokat em, statsautorisert 
translatør 



Forslag nr.   2 til, generalforsamlingen i Stavanger Turistforening 16. april  2020. 

Mitt andre forslag gjelder etablering av en nasjonalpark i Neverdalsfjellet, syd, 
nord og vest for Prekestolen, med adkomst med en lydløs og forurensningsfri 
gondolbane fra Eiane i Forsand, på andre siden av Lysefjorden. Avstanden fra 
Prekestolen til ankomststasjonen på Neverdalsfjellet blir bare noen hundre meter, 
med en elegant hengebro for gående over juvet man må forsere når man går fra eller 
til Prekestolen. 

Det blir lett å ta seg frem fra Prekestolen til  toppen av Neverdalsfjellet, og 
omvendt. Det vil anslagsvis ta ca. 10-15 minutter. Gondolbanen til toppen av 
Neverdalsfjellet, Rygertoppen, blir praktisk talt usynlig fra Prekestolen. 

Endestasjonen for gondolbanen vil ha en fin restaurant, en kafeteria og alle 
fasiliteter som WC og WiFi-tilkobling for mobiltelefoner. Utsikten blir en av de 
beste i Europa, med utsikt rett ned og bort til Stavanger, Byøyene og Nordsjøen fra 
Egersund til Bømlo, samt utsikt til hele Lysefjorden fra dens begynnelse til slutt, 
med Prekestolen nærmest. De som har vært på Prekestolen vet at man her kan se 
innover hele Lysefjorden til Lysebotn, og nesten ingenting annet. Neverdalsfjellet 
sperrer forutsikten utover Lysefjorden, og man ser jo bare fjell mot vest og øst. 

Fra toppen av Neverdalsfjellet ser man hele Rygenes rike, og min kone har foreslått 
Rygertoppen som navn. Det er ikke det dummeste. 

Gondolbanen til Rygertoppen og Prekestolen nasjonalpark i fjellet rundt Prekestolen 
vil styrke Prekestolen som det enestående naturfenomen det er, inntil den faller 
ned. Alle vet at det vil den, men ingen kan si når. Utviklingen kan måles med 
avanserte tekniske hjelpemidler, men det har de visst ikke myndighetene tenkt å 
gjøre, selv om det har vært snakket mye om det. 

Ingen kan si når Prekestolen faller ned. Ingen kan heller si når risikoen blir så høy at 
allmenn adkomst til Prekestolen må stenges, på grunn av risikoen. Det er ikke sikkert 
det blir så lenge til det! En liten økning av bredden på den store sprekken er kanskje 
nok? 

En gondolbane til Rygertoppen vil trygge fremtiden for Prekestolen, og ikke 
omvendt. Folk vil ha anledning til å beundre den helt spesielle fjellklippen i mange år 
etter at myndighetene har sperret adkomsten til klippen!! 

En gondolbane til Rygertoppen vil også sikre fremtiden til Preikestolen Fjellstue, som 
Stavanger Turistforening har solgt til Norwegian Experience AS. 



Hvis vi klarer å etablere Prekestolen nasjonalpark, med gangsti til Kjerag og 
Lysebotn, vi hele regionen bli styrket. 

Hvis Prekestolen nasjonalpark blir etablert før man får gondolbane til 
Neverdalsfjellet, kan man få en ny istid i området. Etter norske regler for 
nasjonalparker, er alt som heter mekaniske inretninger bannlyst. Det hjelper  ikke 
om innretningene det gjelder, er lydløse og forurensningsfrie. Etter norske regler er 
mekaniske innretninger forbudt i nasjonalparker, selv om de er lydløse og 
forurensningsfrie!. 

De som ønsker en sunn og bærekraftig utvikling, må derfor legge til rette for en 
gondolbane før nasjonalparken blir etablert. 

I Europa og i resten av verden har man hundrevis av eksempler på flotte 
nasjonalparker med gondolbaner eller andre lydløse og forurensningsfri innretninger 
for adkomst. I Norge er det forbudt med lov når det gjelder nasjonalparker. 

Det er derfor med god grunn alle kommunene rundt Prekestolen har vært meget 
skeptiske til å støtte tanken om nasjonalpark rundt Prekestolen, som jevnlig har blitt 
foreslått av «Stavanger Aftenblad». 

Reiselivet i Stavanger og Sandnes har hatt en lang og vanskelig periode, med flotte 
hoteller som ikke har hatt de besøkstall som det har vært grunn til å vente. Med en 
gondolbane som sikrer enkel og komfortabel adkomst til Prekestolen, kan hotellene i 
Stavanger og Sandnes tilby enkel og komfortabel adkomst til en av de største 
turistattraksjoner i verden, for de som ikke kan bruke gangstien, eller vil bruke 
tilgjengelig tid på en annen måte. 

Dette kan gi hotellene i Stavanger og Sandnes et salgsargument som kan bringe 
turistnæringen i området opp fra sitt stabile sideleie. Det må være grunn til å tro at 
årsmøter, utstillinger og andre samlinger vil bli lagt til Stavanger og Sandnes når de 
kan kombineres med enkel adkomst til en av de mest ikoniske turistattraksjoner i 
Norge. 

Også utstillingsområdet i Stavanger, Stavanger Forum, vil kunne få et løft som 
sikrer fremtiden. Det er vel nå mer eller mindre besluttet nedlagt? 

Samtidig vil Prekestolen som mål også for fotturister få en oppgradering som alle 
turister i dag ønsker, i form av skikkelige toalettforhold og mulighet til å ta en pust 
i bakken, med et enkelt måltid og bruk at mobiltelefonen med WiFi, fotografier osv. 

Det er ikke holdbart i lengden at en turistattraksjon som man må bruke hele dagen 
for å nå ikke har muligheter til toalettbesøk og en kopp kaffe/en forfriskning. De 



som velger det bort, kan fortsatt gå til Prekestolen og gjøre fra seg i terrenget, 
hvis det ikke blir forbudt! 

Er det noen som virkelig tror at en Nasjonalpark, uten tidsmessig adkomst og vanlige 
fasiliteter, vil bringe reiselivet i området opp fra sitt stabile sideleie? 

Med gondolbane til Rygertoppen har man et tilbud til de snart 500.000 cruisebåt- 
turister som gjester Stavanger hvert år, uten mulighet til å besøke 
Prekestolen/Rygertoppen og være tilbake før båten seiler igjen til neste havn. 

Med en gondolbane fra Eiane til Rygertoppen ser jeg for meg utvikling av den 
største campingplass i Norge på Eiane, og kanskje Norges største småbåthavn. Her 
kan man også få en alternativ havn for cruisefartøyer når de ikke lenger blir 
velkomne i bykjernene. Kanskje blir det mer tidsmessig å bringe cruiseturister fra 
cruiseskipene til bykjernene, enn omvendt. 

Vi har jo en utmerket flyplass på Sola. Jeg ser ikke bort fra at turister vil finne det 
mer komfortabelt og miljømessig riktig å komme til byer som Stavanger og Sandnes, 
og turistattraksjoner som Prekestolen og folkevandringsbyen Landa i Forsand med 
egen bil/bobil, heller enn fly. Stavanger der et sted som det er lett å komme til fra 
hele Europa med bil/bobil, ikke minst med tidsmessige bilferger til Sola og 
Kristiansand. 

Jeg er litt lei av turistforeningsmedlemmer som reagerer som om noe lukter vondt 
når det er snakk om å komme opp til Prekestolområdet på komfortabel måte. Det er 
vel mangelen på toalett for turer som tar hele dagen som lukter? Det er jo ingen som 
blir hindret fra å gå til Prekestolen/Rygertoppen hvis de klarer det og har nok med 
tid? 

Jeg vil derfor foreslå at Turistforeningen fatter et vedtak om at den er positivt 
innstillet til en gondolbane fra Eiane til Rygertoppen (øverst på Neverdalsfjellet) og 
til en nasjonalpark i området rundt. 

 



Forslag fra På Mitsem til årsmøtet i Stavanger turistforening 

Forslag fremsatt i e-post, 22.12.2019, korrigert ved e-poster 31.12.2019 og 02.01.2020. 

Begrunnelse fremmet i e-post 28.03.2020: 

 

Gode medlemmer av Stavanger Turistforening,  

Jeg har frist til 1. april 2020 kl. 12.00 med å begrunne 2 forslag som skal tas opp 
i årsmøtet til Stavanger Turistforening tirsdag 16. april 2020. Jeg har fått 
beskjed om at årsmøtet skal avholdes digitalt, hva nå det måtte bety, men får 
altså anledning til å gi en skriftlig begrunnelse, som jeg håper blir distribuert til 
alle medlemmer sammen med styrets innstilling. Mine forslag skal først 
behandles på styremøte, formodentlig 1. april 2020. Jeg sender for ordens skyld 
denne begrunnelse også til styremedlemmene, slik at de får tid til å overveie 
saken før styremøtet som skal behandle styrets innstilling til årsmøtet. Jeg 
varsler for ordens skyld at jeg også vil sende dette til venner av 
turistforeningene i Norge, som kanskje forstår rekkevidden av sakene for alle 
turistforeninger i landet, og for friluftslivet i Norge.   

Jeg har samlet en god del materiale i sakene i min blogg mitsem-blogg.com, der 
turstien i Gauselstraen har fått et eget kapittel, som man kommer rett inn i ved 
å ctrl-trykke på http://www.mitsem-blogg.com/433744267. For den andre del av 
mine årsmøteforslag harjeg også et kapitel, «Den nye oljå=Turismen», som man 
kommer til ved å ctrl-trykke http://www.mitsem-blogg.com/421492627. 
Dokumentene er søkt lagt i omvendt datorekkefølge, med de siste dokumenter 
først. Dato Stavanger Tingsretts skjønnm i Gauselstraen-saken er angitt som 
20190827, der 2019 er året, 08 er måneden og 27 dato i måneden. Ikke alle 
dokumenter ligger i datorekkefølge, men man finner nok dokumentet ut fra dato 
som er angitt.  

Forslag 1: Stavanger Turistforenings styre får fullmakt og instruks om å 
engasjere en eller flere advokater til å gå til søksmål for Stavanger 
Turistforening som saksøker på allmennhetens vegne mot private grunneiere i 
Gauselstraen der det fra gammelt har gått en kjerrevei/gangvei, fra 
Boganesstraen og til kommunens grunn nord for Sandholmen (eller slik 
nærmer presisering som de blir enige om med styret), med sikte på å få 
reetablert allmennhetens rettigheter til fri en turvei med fri ferdsel etter 
reglene om alders tids bruk og/eller reglene i friluftsloven.  

Begrunnelse: Det område dette gjelder er helt essensielt for realisering av 
turvei fra Stavanger til Sandnes, og vil fortsette det fantastiske arbeid som har 
vært gjort i Stavanger gjennom årtier for å sikre gode turveier for 
allmennheten. 

http://www.mitsem-blogg.com/433744267
http://www.mitsem-blogg.com/421492627.


Hvis sak ikke blir reist av Turistforeningen, vil allmennhetens ferdselsrett i 
dette område sannsynligvis bli tapt for alltid. Forslagsstiller er selvsagt klar 
over at Stavanger kommune gjennom ekspropriasjonsskjønn i sak nr. 17-
092034SKJ-STAV, har ervervet en rett til å ekspropriere en turvei for 29 
millioner kroner, jfr. dokument 20190827. Formelt sett er skjønnet kanskje ikke 
avsluttet, da noen grunneiere visstnok anket for å få høyere erstatning. 
Forslagsstilleren har ingen tro på at Stavanger bystyre, med den nåværende 
posisjon (les Ap) vil betale de beløp det er snakk om i disse korona-tider for å 
erverve en rett til turvei som allmennheten alltid har hatt. Jeg minner også om 
Stavanger kommunes selvskylderkausjon på 2 milliarder kroner for 
bompengeinntekter i Ryfast, Gud vet hvordan det vil gå når koronatiden er over! 
Jeg mener i alle fall at det er for galt at budsjetter til sikring av barn, syke og 
eldre skal krympes mens millioner av kroner skal utbetales til velstående 
grunneiere for at de skal slippe å til se gode medborgere i sitt nærområde, jfr. 
dokument 20200307.  

Den tidligere posisjon (les Høyre m.fl.) har et ikke ubetydelig ansvar ved å ha 
godkjent at kommunens advokat, en mangeårig assistent til grunneiernes 
hovedadvokat ved ajourføring av sistnevntes hovedverk om 
ekspropriasjonserstatningsloven, etter eget ønske fikk lov å fremme 
ekspropriasjonssaken mot grunneierne uten å vise til allmennhetens hevdvunne 
rettigheter. Det var så spesielt at skjønnsretten uttrykkelig spurte hvorfor det 
ikke var vist til gammel ferdselsrett, da den kunne få vesentlig betydning ved 
erstatningsutmålingen, se skjønnet s. 80, der skjønnsretten uttrykkelig sier: 
«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.» Jeg er ikke i tvil 
om at måten saken er behandlet på fra kommunens side representerer en 
betydelig gavepakke, fra kommunen til grunneierne. Jeg ser ikke at respekten 
for systemet med folkevalgte innebærer at en forening, som Stavanger 
Turistforening, skal unnlate å benytte sin soleklare rett til å gå til søksmål for å 
få reetablert og sikret allmennhetens eldgamle rettigheter, særlig ikke hvis de 
høyst sannsynlig vil gå tapt for alltid hvis Turistforeningen ikke agerer. 

Saken vil sende et signal til turistforeninger over hele landet med hensyn til 
hvordan man skal hegne om, eller sløse vekk, allmennhetens rettigheter. Det 
signalet bør være at allmennhetens rettigheter må sikre vern, også om det betyr 
rettslige skritt som enkelte kanskje helst vil unngå. Jeg synes ikke terskelen for 
turistforeningens initiativ skal værer høyere fordi private grunneiere i dette 
området, uten påtale fra kommunen eller pressen, har brukt ikke ubetydelige 
midler til å prøve å skjule den gamle kjerrevei gjennom fjerning av åpninger i 



stenmurer, fjerning av grus og beplantning der det var grus, utgravning av 
stranden, m.m.  

Forslag 2: Stavanger Turistforenings styre pålegges å ta initiativ til 
etablering av en nasjonalpark i Prekestolområdet, med en smal trasé for en 
gondolbane fra Eiane over Lysefjorden til toppen av Neverdalsfjellet.  

Jeg registrerer at Stavanger Turistforenings styre i møte 2. mars 2020 har 
«besluttet anbefale årsmøtet å ikke støtte Pål Mitsems forslag om å stille seg 
positiv til en gondolbane fra Eiane til Nevrdalsfjellet.». Så vidt jeg kan se, har 
ikke styret antydet noe standpunkt for forslaget om en nasjonalpark i 
Prekestolområdet.  

Mitt forslag hadde to elementer: Etablering av en nasjonalpark i 
Prekestolområdet og reservering av en smal trasé for en gondolbane inn i 
nasjonalpark-området.  

Jeg tror ikke at det er noen som seriøst er imot etablering av en nasjonalpark i 
Prekestolområdet. «Stavanger Aftenblad» har gått sterk inn for det ved flere 
anledninger.  

Det er et problem med an nasjonalpark i norsk lovgivning. I en nasjonalpart er 
tekniske innretninger forbudt. Jeg tror Norge er det eneste land i verden som 
har en slik regel. I hele Europa, og verden for øvrig, kryr det av nasjonalparker 
med tekniske innretninger, ikke minst for sikring av adkomst til nasjonalparken.  

Etablering av en nasjonalpark i Prekestolområdet, uten en trasé for en 
gondolbane, vil i realiteten bety at bare fotgjengere får adkomst til 
nasjonalparken. Det trer jeg man bør være forsiktig med. Jeg kan ikke se at 
problemstillingen noen gang har vært reist av de som går inn for gondolbane, 
f.eks. «Stavanger Aftenblad».  

En gondolbane er et lydløst og forurensningsfritt transportmiddel. Det er 
vanskelig å forstå at den skulle kunne ødelegge noe for noen. En gondolbane til 
toppen av Neverdalsfjellet, som min kone har foreslått at kan kalles 
Rygertoppen (fordi man skuer over hele Rygenes rike), vil bli praktisk talt usynlig 
fra Prekestolen (fordi det meste av traséen blir skjult av Neverdalsfjellet – og 
biten nærmest Eiane er det vel ingen som bryr seg om?)  

Det er vanskelig å forstå at en lydløs og forurensningsfri gondolbane fra Eiane 
til Rygertoppen kan være til skade eller ulempe for noen. Den vil tvert imot 
representere en fordel for de som tar seg opp til Prekestolen til fots. De har i 
dag en rimelig utfordrende tur, uten toalett og andre bekvemmeligheter. De 
klarer sikkert den siste lille strekningen til Rygertoppen, ca. 15 minutter, uten 



problemer, og her får man adgang til toaletter, forfriskninger og eventuelt et 
måltid.  

Rygertoppen kan bli en turistattraksjon på høyde med Prekestolen. Fra 
Rygertoppen ser man rett ned på Prekestolen. Man se også hele Lysefjorden, fra 
havet til bunnen av fjorden, Lysebotn. Man ser også rett ned på Stavanger og 
byøyene. Dessuten ser man Nordsjøen hele veien fra Egersund til Bømlo. 

Turistattraksjonen med gondolbanen til Rygertoppen er også vesentlig mer 
bærekraftig enn Prekestolen. At Prekestolen vil løsne når den allerede nå 
fryktinngytende sprekken åpner seg, vet alle. Ingen vet når det skjer – det kan 
gjerne skje neste gang du er der! Dessuten kan vi få en periode med varsling av 
at sprekken utvider seg, og med restriksjoner for eller forbud mot å gå ut på 
selve Prekestolen – den kan jo falle ned sammen med hundrevis av fotturister. 
Hvor lenge vil Strand kommune ta ansvar for dette, og risikoen for en 
katastrofe med en turistattraksjon man har reklamert sterkt for?  

Reiselivet er en viktig næring. Det har vært hevdet, og er kanskje riktig, at den 
for Stavangerregionen kan bli like viktig som oljen. Turist-næringen har i 
Stavanger hatt en særdeles vanskelig tid – alt før noen visste hva korona var 
snakket Petter Stordalen om blod i gatene i Stavanger. Gud vet hvordan 
reiselivet vil klare seg i post-korona-tiden! 

Er det noen som tviler på at en turistattraksjon, i form av en gondolbane over 
Lysefjorden til Rygertoppen, med en visitt på Prekestolen kan bli en flott 
turistattraksjon. Hvor vil folk legge årsmøter, utstillinger og kick off’s, hvis ikke 
det blir Stavanger. 

I området ved Eiane kan man få et cruisebåt-havn uten sidestykke, og Norges 
største campingplass og bobil-område. Det er få steder som er så tilgjengelig 
for hele Europa som Eiane.  

En nasjonalpark rundt Neverdalsfjellet, og en Gondolbane fra Eiane til 
Rygertoppen, kan være redningen for turistnæringen og reiselivet i Stavanger-
regionen.  

Det bør Stavanger Turistforening støtte! 

Med vennlig hilsen 

 
Hr.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 
 



Korreksjon per e-post 29.03.2019: 

Gode Preben, 

Fint om du kan rette en meningsforvirrende feil i 10. siste avsnitt i mitt brev av i 
går, der «går inn for gondolbane» i 10. siste avsnitt skal være «går inn for 
nasjonalpark». 

På forhånd takk. 

Jeg håper på enstemming vedtak i styre og årsmøte, denne gang for mitt forslag!  

Med vennlig hilsen 
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