
ضوابط رفتار در طبیعت در سوئد

شما می توانید تقریبا در همه جا در 
طبیعت حضور داشته باشید.

شما نمیتوانید به باغ ها و یا کشتزارهای 
کشت شده وارد شوید.

شما میتوانید به همراه خانواده و دوستان 
خود در طبیعت کباب درست کنید.

شما باید احتیاط کنید و اطالعات الزم 
را جهت اینکه در کجا میتوان یا نمی توان 

کباب درست کرد ، کسب کنید.

شما میتوانید در طبیعت کارهای گوناگون 
بسیاری انجام دهید.

شما نمیتوانید در طبیعت چیزی را دور 
اندازید، باید همیشه زباله خود را جمع 

آوری کرده و همراه خود ببرید. 

شما میتوانید، تقریبا در همه 
آبهای سوئد شنا کنید.

البته شما نمیتوانید در آبی واقع 
در ملک شخصی  دیگر ، شنا کنید.

شما میتوانید، اتومبیل خود را به طبیعت 
ببرید یا در راه های شوسه ی کوچک در نواحی 

روستایی رانندگی کنید! 

البته شما نمیتوانید خارج از راه در زمین بدون 
پوشش، اتومبیل یا وسیله نقلیه  موتوری برانید.

شما میتوانید در طبیعت قضای 
حاجت کنید

به همراه خود کاغذ ببرید و روی 
فضوالت خود را بپوشانید.

شما میتوانید آزادانه دانه های توتی 
جنگلی، گیاهان ادویه ای و قارچ بچینید.

البته شما نمیتوانید گیاه را از ریشه بکنید 
و یا شاخه های آن را بشکنید.

شما میتوانید به همراه حیوان خود از 
مرتع ها گذر کنید.

البته فراموش نکنید که در ورودی 
حصار را پشت سر خود ببندید. 

شما میتوانید آزادانه به مناطق طبیعی 
حفاظت شده وارد شوید.

 شما نمیتوانید هر رفتاری رادر منطقه 
طبیعی حفاظت شده داشته باشید. 

تابلو اعالنات منطقه حفاظت شده را به 
دقت بخوانید

شما میتوانید آزادانه در طبیعت حرکت کنید، منظور 
از حق همگانی برخورداری از طبیعت این است که ما 

همگی  از محیط مشترکمان  حفاظت کنیم!

شما حق ندارید که مزاحمت ایجاد و یا چیزی را نابود 
کنید. شما اجازه ندارید که به جنگل ها یا حیوانات 

آسیب برسانید. در بهار باید بیشتر از معمول مواظب 
بود زیرا بسیاری از حیوانات تولید مثل کرده اند و نسبت 

به مزاحمت حساس هستند.

 شما میتوانید بسیاری از گلهای زیبایی را 
که می بینید، بچینید. 

البته شما نمیتوانید ریشه این گلها را 
بکنید. چیدن بعضی  گلها ممنوع است.

www.hsr.se/farsi

در سوئد قانونی به نام حق همگانی برخورداری از طبیعت وجود دارد. این قانون به ما امکان می دهد که آزادانه در طبیعت، به شرط عدم تخریب 
و عدم ایجاد مزاحمت برای دیگران، گردش کنیم ، حتا اگر این اراضی  متعلق به شخص دیگری باشد.

حق همگانی برخورداری از طبیعت موجب میشود که همه  ما بتوانیم از معاشرت با دیگران ، درست کردن کباب، شنا، ماهی گیری، چیدن توت های 
جنگلی و قارچ، لذت ببریم
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سوئد را پاک نگھ دارید


