Teksten nedenfor er avskrift av St.prp. nr. 118 (1991-92).
Verneplan IV for vassdrag, side 77-78.
045/1 Hattebergvassdraget
Kommune:
Kvinnherad
Nedbørfelt:
71 km2
Kraftpotensial:
150 GWh
Samlet plankategori:
Kontaktutvalget viser til de store natur- og kulturverdiene ved siden av områdets betydning for
friluftslivet. I særklasse står Norges eneste baroni med sin nasjonale betydning. Utvalget er imidlertid
også klar over planene for opprusting av Muradalen kraftverk, og kan akseptere en
konsesjonsbehandling av dette prosjektet dersom samlet plan gjør det mulig. Med disse premisser
foreslår utvalget at objektet tas med i verneplanen.
Norges vassdrags- og energiverk støtter utvalgets forslag om vern på de gitte premisser.
Kvinnherad kommune går med 35 mot 10 stemmer inn for at det gis adgang til å vurdere en
opprustning av Muradalen kraftverk.
Kvinnherad Kraftverk støtter forslaget om vern på de gitte premisser.
Informasjonsnemnda for Hattebergvassdraget viser til den typen av vassdragsnatur som hele vestsiden
av Folgefonna representerer og der Hattebergvassdraget er selve innfallsporten. Sammen med
baroniets enestående stilling og vassdragets betydning for dette kan ikke Informasjonsnemnda
akseptere annet enn vern av hele Hattebergvassdraget.
Den norske Turistforening og andre naturvern- og friluftsorganisasjoner går inn for vern av hele
objektet uten åpning for kraftutbygging.
Riksantikvaren understreker de unike kulturminneverdiene i Rosendal, som ikke må forringes ved
opprustningsprosjektet i Muradalen.
Statens Naturforvaltningsråd viser til at Hattebergvassdraget berører nasjonalparkforslaget Folgefonna
vest og at 85 % av vannkraftpotensialet i Kvinnherad allerede er bygget ut. Muraprosjektet vil berøre
vesentlige verneverdier, og Rådet går på denne bakgrunn inn for at prosjektet plasseres i kategori II i
Samlet plan.
Fylkesmannen og Fylkeskommunen støtter utvalgets forslag om vern, men sistenevnte ber om å få
utredet konsekvensene av en senkning av inntaket ved Svartevatn og en ytterligere regulering for å
kunne bedre minstevannsforholdene om sommeren.
Departementet er klar over de betydelige verneverdiene i Hattebergvassdraget både når det gjelder
naturvern og friluftsliv og ikke minst de kulturhistoriske verdiene knyttet til baroniet. De mer
omfattende kraftutbyggingsplanene som tidligere er vurdert synes nå å ha konkretisert seg til en
opprustning/ utvidelse av det allerede eksisterende kraftverket i Muradalen. Departementet tilrår at
Hattebergvassdraget tas med i verneplanen, men forutsetter at dette ikke er til hinder for en eventuell
opprustning av kraftverket i Muradalen der en også vurderer magasineringsmulighetene, som omtalt
av fylkeskommunen.

