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Referat  

fra møte mellom Holden Hytteeierforening  (HHF) og Nord-

Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) den 23.01.2015 

Møtested: Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Steinkjer  
 

 Møtetid:  13.00 – 15.00 

Deltakere: Jo Langøygard, jo.langoygard@nte.no Nord-Trøndelag 

Elektrisitetsverk (NTE Energi As) (Konstituert Avd.sjef) 

 Kenneth Brandsås, kenneth.brandsaas@nte.no Nord-

Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE Energi AS) (Administrerende 

direktør) 

 Terje Egge, terje.egge@nte.no Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk 

(NTE Energi AS) (Fagansvarlig marked) 

 Paul Harald Pedersen, fmntphp@fylkesmannen.no , Holden 

Hytteeierforening (HHF) (leder) 

 Bente Johansen, bentedjoh@gmail.com Holden 

Hytteeierforening (HHF) (kasserer) 

 Torbjørn Kilås, torbjorn.kilas@telenor.com Holden 

Hytteeierforening (HHF) (sekretær) 

1. Holden Hytteeierforening (HHF) presenterte temaet «Utfordringer i 

et mulig samarbeid mellom Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) 

og Holden Hytteeierforening (HHF).»  

HHF synliggjorde at styret hadde fått innspill fra hytteeierne ved «Hørdin» 

om at man er misfornøyd med at ikke NTE i større grad, enn hva som er 

erfaringen i dag, tar hensyn til hytteeiernes bruk og interesser (natur- og 

friluftsinteresser) knyttet til «Hørdin». 

Det er i dag ca. 250 hytter ved «Hørdin» og det er i størrelsesorden 1000 – 

2000 personer som sogner eller har et nært forhold til «hytta ved Hørdin». 

De fleste hyttene ligger «helt ned mot vatnet», dvs. at det er stor nærhet rent 

aktivitetsmessig til vatnet «Hørdin». Dette har sammenheng med at de fleste 

hytter er bygd på 1950-tallet.  

Områdene rundt «Hørdin» må kunne omtales som «uberørt». Det er ingen 

veier rundt «Hørdin». Hytteeierne bruker selve vatnet med båt for å komme 

til hytta. Det er kort avstand og kort reisetid fra eget bosted til hytta ved 

«Hørdin», 15 min fra Malm og Follafoss, 45 min fra Steinkjer og 2 t og 45 

min fra Trondheim. I dag er det en betydelig og økende bruk av hyttene.    
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Bruken av hyttene pågår fra slutten av januar til begynnelsen av november. 

Den mest omfattende bruken skjer i vinterferien, i påska og om sommeren 

fra isen går om våren (20. mai) og fram mot 1. oktober. Mange bruker 

sommerferien eller deler av den ved «Hørdin». Det er mye helgebruk av 

hyttene i hele perioden nevnt ovenfor.   

«Hørdin» er en del av et viktig natur- og friluftsområde. Det vises i den 

sammenheng til NVE og Miljødirektoratets Rapport 49 2013 hvor de blant 

annet heter: «Området ligger mindre enn 10 km fra tettstedet Malm. Det er 

mange hytter rundt Holden, ellers spredt. Holden og omkringliggende 

områder er lokalt viktige friluftsområder. Reguleringen i Holden antas å 

påvirke landskap og opplevelsesverdier i forbindelse med friluftsliv». 

I tillegg i høringsforslaget fra FMNT og FMST om mulig opprettelse av 

Dåapma nasjonalpark Rapport miljøvernavd. Nr. 2012/5 blant annet: 

«Området utgjør en del av et kystnært, oseanisk, stort naturskogområde av 

gran som er internasjonalt interessant. Det er viktige ornitologiske 

interesser i området, og området utgjør et viktig til svært viktig 

friluftsområde».  

HHF foreslår derfor at det er ønskelig å gå inn i et samarbeid, for om mulig 

etablere en samarbeidsavtale mellom NTE og Holden Hytteeierforening 

(HHF), for «kjøring» av «Hørdin» i de viktigste perioder for hytteeiernes 

bruk av «Hørdin» med omkringliggende områder.  

HHF viser ellers i sin helhet til den viste PP-presentasjonen «Utfordringer 
et mulig samarbeid mellom NTE og HHF», jfr. vedlegg. 
 

2. NTE presenterte en del oversikter over magasinene Strømsæter, 

Holden, og Follavatnet og «kjøringer» av disse magasinene 

gjennom året.   

Det vises i sin helhet til den viste PP-presentasjonen fra NTE, jfr. vedlegg.  

3. Konklusjon fra møtet.  

HHF foreslår at det arbeides for å etablere en konkretisert og formalisert 

samarbeidsavtale mellom NTE og Holden Hytteeierforening (HHF), for 

«kjøring» av «Hørdin» i de viktigste perioder for hytteeiernes bruk av 

«Hørdin» med omkringliggende områder, dvs. i vinterferien, i påska og om 

sommeren fra isen går om våren (20. mai) og fram mot 1. oktober.  

NTE vil komme tilbake til HHF når NTE får gjort de nødvendige analyser 

og beregninger som trengs for å kunne besvare HHF sine forespørsler 

angående reguleringen av Holden.  
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Det legges opp til et godt framtidig samarbeid mellom NTE og Holden 

Hytteeierforening. (HHF). 

 

 

Vedlegg:   

Møte NTE og Holden 
Hytteeierforening (HHF) 23.01.2015..pptx

            

NTEs presentasjon 
fra møtet med Holden hytteeierforeing 23.01.2015.pptx 


