
مقررات رفتار در طبیعت سویدن

شما میتوانید در همه جای 
طبیعت به تفرج بپردازید!

شما نباید داخل باغها شده و یا 
بر زمینهای زیر کشت راه بروید. 
اگر در مورد مطمئن نیستید از 

صاحب زمین بپرسید.

شما میتوانید که با خانواده و دوستانتان 
در هوای آزاد کباب بپزید!

شما باید محتاط بوده و به تحقیق 
معلوم کنید که کجا کباب پختن مجاز و 

در کدام محل ممنوع است.

شما میتوانید در طبیعت به بسیاری از 
فعالیتها بپردازید!

شما نباید هیچ چیز را به زمین بیندازید. 
همیشه زباله های خود را با خود ببرید!

شما تقریبا در تمامی آبهای 
سویدن که بخواهید میتوانید آب 

بازی کنید!

اما، شما نمیتوانید در زمین فرد 
دیگری آب بازی کنید!

شما میتوانید که موتر شخصی خود را به 
طبیعت ببرید! شما می توانید با موتر در سرک 

های خامه در مناطق روستایی رانندگی کنید!

شما نباید با موتر یا موترسایکل در بیرون از 
جاده روی زمین عریان رانندگی کنید.

شما میتوانید در طبیعت رفع حاجت کنید.

کاغذ تشناب با خود بیاورید و اطمینان 
حاصل نمایید که بعد از رفع حاجت، آنچه 

دفع شده است را بپوشانید. 

شما میتوانید آزادانه توت، 
ادویه و قارچ بچینید!

شما نباید رشته گیاهان را کنده 
و شاخه ها را بشکنید!

شما میتوانید از چراگاههای حیوانات در 
طبیعت بگذرید.

شما نباید فراموش کنید که دروازه را 
پشت سرتان بسته نمایید!

شما میتوانید آزادانه از مناطق 
محافظت شده در طبیعت بازید کنید.

شما نباید هرطور که میخواهید در 
مناطق حفاظت شده رفتار نمایید. 

عالمات موجود در ذخایر طبیعی را به 
دقت بخوانید!

شما آزادانه به طبیعت سویدن دسترسی دارید. آزادی 
تفرج برای همه ما میباشد، بنابراین همه با هم از 

فضای مشترک همدیگر مراقبت میکنیم!

شما میتوانید هر چقدر از گلهای زیبا را که 
می پسندید بچینید!

شما نباید گلها را ریشه کن کنید. چیدن 
بعضی از گلها ممنوع است.

www.hsr.se/dari

در سویدن قانونی به اسم حق همگانی در طبیعت وجود دارد که به معنی اینست که همگان حق سیاحت آزادانه در طبیعت، بشمول زمینهای 
شخصی را دارند، تا زمانیکه به چیزی آسیب نرسانند یا مزاحم دیگران نشوند. 

حقوق هر فرد بدین معناست که ما میتوانیم از معاشرت، پخت کباب، آب بازی، ماهیگیری و برداشت توت و قارچ در طبیعت لذت ببریم.
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سویدن را پاک نگھدارید


