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Høring av reservatforslag: Desiderialunden og Solgårdhavna i Sarpsborg 
 
Herved sendes på høring i henhold til naturmangfoldloven § 43 forslag til to 
naturreservater i Sarpsborg: Desiderialunden naturreservat og Solgårdhavna 
naturreservat. 
 
Desiderialunden (10 daa) ligger like nord for E6 ved Solli kapell og grenser i vest til 
Sollielva. Solgårdhavna ligger like vest for Sollielva/nedre Ågårdselva og nord for Solli Brug 
og omfatter 61 daa, hvorav 32 daa er nytt verneareal. 
 
Forhistorie 
Solgårdhavna (29 dekar) ble naturreservat ved kgl.res. 23.12.1983.  
Solgårdhavna og Desiderialunden ble i 1996 ervervet av Staten ved Direktoratet for 
naturforvaltning (nå Miljødirektoratet), som følge av en jordskiftesak i forbindelse med 
utbygging av ny E6-trase i Solli-området. Hensikten med ervervet var vern av edelløvskog 
(varmekjær løvskog).  
 
I regi av Fylkesmannen i Østfold ble det innenfor reservatutvidelsen i Solgårdhavna omkring 
1995 hogd et ca. 30 år gammelt plantefelt med fremmed granprovenience. Arealet har senere 
vokst til med stedegen løvskog.  
 
Verneverdier 
Begge områder har verneverdig edelløvskog. Formålet med naturreservatene er å bevare 
områder med truet, sjelden og sårbar natur med edelløvskog og tilhørende rikt dyreliv. 
Desiderialunden har bl.a. en del store eiker og ligger fint til landskapsmessig ved Sollielva, 
E6 og Solli kapell. Solgårhavna har spesiell edelløvskog og svartorskog på et voksested med 
sterkt vekslende terrengforhold og vannhusholdning. Det vises til fagbeskrivelser vedlagt. 
 
Verneområdene 
To mindre arealer i Desiderialunden eies hhv. av Statens Vegvesen og av Kirkelig fellesråd 
Sarpsborg (eg. soknet):  
- 2034/84, veggrunn 505/6 ved fylkesveg 118. 
- 2034/62, med et areal inntil Solli gravlund 

 
Utvidelsen av Solgårdhavna omfatter 2 delområder, hhv. ca 30 daa i øst og ca 2 daa i vest. 
Reservatet vil omkranse et småbruk, nå feriestedet Linbingen (gnr./bnr. 2034/61, ca 2,7, 
dekar). Områdene foreslås som naturreservater, dvs. en streng verneform, der ikke inngrep er 
tillatt. Det er gjort noen tilpasninger og unntak i verneforskriftene, bl.a. for adkomstveien til 
Linbingen og for en lavspent linje i hvert område. Utkast til verneforskrift for 
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Desiderialunden tar hensyn til drift og vedlikehold av arealer i umiddelbar nærhet til kirken 
og kirkegården. 
 
Restriksjonsnivå og verneforskrift  
Ved reservatvern av skog vektlegges vern av hele økosystemet med tilhørende økologiske 
prosesser. Verneformålet tilsier at skogen skal gis en fri utvikling uten hogst eller fjerning av 
døende eller døde trær. Vernet vil få konsekvenser bruk og for utnyttelse av området. Tiltak 
som medfører endringer av naturmiljøet vil være forbudt. Dvs. at skogsdrift, 
økonomisk motivert skogskjøtsel, nydyrking og lignende vil bli forbudt. Noen tiltak vil 
være søknadspliktig. I vernesakene som nå høres foreslås bl.a. beiteforbud. Dette er begrunnet 
ut fra at mye av Solgårdhavna har slitasjesvake kildefremspring / sårbar vegetasjon, og 
Desiderialunden er lite, slittasjesvakt  og uegnet til beiting.  
 
Saksgang 
Oppstart av vernesakene iht. naturmangfoldloven § 42 ble med brev 27.10.2014 varslet 
Sarpsborg kommune, Statens Vegvesen og Kirkevergen i Sarpsborg, samt eier av Linbingen. 
Oppstart av vernesaken ble annonsert 29.10.2014 i Sarpsborg Arbeiderblad og i Fredrikstad 
Blad, der også foreliggende høring annonseres, samt i Norsk lysingsblad. 
 
Statens vegvesen har i brev 25.11.15 ingen merknader til at verneforslagene fremmes,  
forutsatt at trafikksikkerhet og drift / vedlikehold av fylkesveg 118 ivaretas ved 
Desiderialunden, som også ble befart sammen med Kirkevergen i Sarpsborg 8.1.2015.  
 
Høringen  
Høringen omfatter vedlagte forslag til avgrensinger og utkast til verneforskrifter. 
Adresseliste for høring er vedlagt.  
 
Synpunkter som fremkommer under høringen kan innebære at det gjøres enkelte mindre 
tilpasninger av verneforskriften. Eventuelle justeringer av verneforskriften må vurderes mot 
hensynet til verneformålet.  
 
For lokale høringsinstanser er høringsfristen 1. april 2015 
For sentrale instanser er fristen 15. april 2015. 
 
Synspunkter kan sendes til: 
Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, boks 325, 1502 Moss. 
 
Videre saksbehandling 
Etter høring vil Fylkesmannen oppsummere og kommentere innkomne uttalelser  
og gi sin tilråding til Miljødirektoratet, som foretar videre saksbehandling, tilråding og 
oversendelse til Klima- og miljødepartementet. Departementet sluttbehandler vernesakene, 
som fremmes av Regjeringen for vedtak ved kgl.res. 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 
 
Kjersti Gram Andersen  e.f. 
miljøverndirektør  
        Geir Hardeng 

 seniorrådgiver 
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Saksbehandler: Geir Hardeng: 69 24 71 22  geir.hardeng@fmos.no 
 
Kopi: Miljødirektoratet, boks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim  
 
Vedlegg: 
-Utkast til verneforskrifter for Solgårdhavn og Desiderialunden naturreservater 
-Forslag til avgrensing av de to reservatforslagene  
-Beskrivelse av verneforslagene 
-Adresseliste for høring 
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