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Møte i  Kommunestyret den 22.10.2020 - Sak: 77/20 
 
Habilitetsspørsmål: 
10 medlemmer i kommunestyret hadde reist spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av 
grunneierforhold. Ordføreren leste opp navnene: 
Ingrid Olaug Mork (SP), Randi Øverhaug Sagheim (SP), Anne Braastad Lie (SP), Steinar 
Grimsrud (SP), Marthe Lang-Ree (SP), Lars Høvren (SP), Jon Halvor Midtmageli (SP), Laila 
Jonassen Skåden (SP), Brit K Lundgård (AP) og Hilde M Strangstadstuen (AP).  
 
Ordføreren fremmet forslag om at alle erklæres habile i henhold til forvaltningsloven  
§ 8, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 21 medlemmer i 
kommunestyret. 
 
Svein Løken (SP) og Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av 
forretningsmessige forhold til søker. Svein Løken og Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Svein Løken og Stein Plukkerud erklæres inhabile. Ordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt.  
 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag: 
«Forslag til vedtak fra Øyer Arbeiderparti: 
Med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til forskriften 
(veileder M478 2016) innvilges søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.; 57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som mulig, 
om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en rasjonell 
og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området.» 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom plan- og miljøutvalgets innstilling og forslaget fra Øyer 
Arbeiderparti ble plan- og miljøutvalgets forslag vedtatt med 10 stemmer (8 SP, 2 SV) mot 9 
stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Svein Løken og Stein Plukkerud tiltrådte. 
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