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حق دسترس به طبيعت  -يک فرصت بی نظير
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عدم مزاحمت – عدم تخريب
اصل حق دسترس
به طبيعت را تشکيل می دهد“.
حق دسترس به طبيعت يک فرصت يکتا برای همه تا آزادانه در
طبيعت گشت و گذار کنند ،ميسر می سازد.
هنگامی که شما در جنگل پياده روی می کنيد ،کانو می
رانيد ،بر يک صخره باال می شويد يا آنجا می نشينيد و فکر
می کنيد ،از حق دسترس به طبيعت استفاده می کنيد.
اين همه اکثرا برای ما کارهای معمولی به نظر می رسد.
تا همه از طبيعت لذت ببرند ايجاب می کند که مواظب
طبيعت

و حيات حيوانی باشيم و صاحب ملکيت و ديگران که در
هوای آزاد قرار دارند ،را مورد مالحظه قرار دهيم.
ما می توانيم اين را بطور عدم مزاحمت  -عدم تخريب
خالصه کنيم!

حق دسترس به طبيعت ۲

ما از فرصت فوق العاده در زمينه وقت سپری کردن در
طبيعت و انجام سرگرمی های مختلف برخوردار هستيم .ما
مردم سويدن با هوای آزاد و طبيعت دلبستگی داريم.
تا همه از طبيعت لذت ببرند بعضی تدابير در نظر گرفته
شده که بهتر است آن را مورد توجه قرار گرفت:
•
•
•
•

•

متوجه باشيد که از آسيب رساندن به فصل ها ،جنگل
های تازه کاشت شده يا زمين آسيب پذير خودداری
کنيد.
تا مزاحم باشندگان منطقه نشويد سعی کنيد که در
محوطه کسی قرار داشته نباشيد يا آنرا عبور نکنيد.
باشندگان منطقه حق دارند بدون مزاحمت زندگی کنند.
متوجه باشيد که در کار و کسب صاحب زمين مزاحمت
ايجاد نکنيد.
هنگام باسيکل سواری يا اسب سواری خطر آسيب وارد
کردن به زمين وجود دارد .سعی کنيد که از باسيکل يا
اسب سواری باالی زمين های نرم و آسيب پذير و در
مسيرهای مخصوص برای دويدن ،اسکی يا گشتگاه ها
احتراز کنيد.
اگر از چراگاه محصور عبور می کنيد متوجه باشيد که
مزاحم حيوانات نشويد و پرچين را آسيب نرسانيد.
دروازه را دوباره بسته کنيد تا حيوانات بيرون نروند.

بيتوته در هوای آزاد

شما اجازه داريد در طبيعت خيمه ببنديد!
متوجه باشيد که در محل مناسب خيمه ببنديد يعنی خارج
از اراضی زراعتی و از خانه های مسکونی به اندازه کافی
فاصله داشته باشيد .اگر خطر مزاحمت به کسی وجود داشته
باشد بايد از آن شخص اجازه گرفته شود .هنگام بيتوته
(کمپنگ) در هوای آزاد با استفاده از موتر کاروان رعايت
حال ديگران هنوز مهمتر است .چنين کمپنگ تابع قانون در
مورد رانندگی در اراضی می باشد.

ما همه خواهان يک طبيعت نظيف و پاک از کثافات می
باشيم .چنانچه کثافات خودرا باخود ببريد .شيشه ،بوتل ها،
کيسه های پالستکی و سرپوش ها احتمال دارد باعث صدمه
به انسان و حيوان شود .بنا بر اين کيسه کثافات را هرگز در
کنار کثافتدانی پرشده ترک نکنيد.

افروختن آتش

افروخت آتش تفرج در هوای آزاد را معطر می سازد و شما
می توانيد در طبيعت آتش روشن کنيد .ولی آتششمار زيادی
از صاحبان ملکيت را ناراحت می سازد زيرا هر سال جنگل
ها در اثر سهل انگاری هنگام افروختن آتشدستخوش
آتشسوزی می شود.
برای جلوگيری از سرايت آتش تدابير وجود دارد که بايد
آن را در نظر گرفت:
•
•
•
•
•

اگر کمترين خطر آتش سوزی وجود داشته باشد ،آتش
روشن نکنيد  -هنگام هوای خشکاکثرا ممانعت از افروختن
آتش نافذ می باشد
محلی انتخاب کنيد که خطر گسترش آتش سوزی در آنجا
موجود نباشد
متوجه باشيد که روی و در کنار صخره های کوه ،آتشبرپا
نکنيد .اين امر باعث شکاف و آسيب ها می شود که هيچ
گاه دوباره جوشنمی خورد.
بعد از افروختن آتش آن را درست اطفا کنيد.
هيچ آثار آتش به شکل خاکسترگاه و مانند آن را باقی
نگذاريد.
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گشت ،باسيکل سواری ،اسب سواری

کثافات را باخود ببريد
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شما می توانيد باکمال ميل گل ،توت ،قارچ ،برنج و شاخه
های زمين افتاده را بچينيد.
برای جلوگيری از آسيب رسانی به طبيعت تدابير
وجود دارد که بايد را در نظر گرفت:
• متوجه باشيد که برخی از نباتات مورد مصونيت قرار
گرفته اند و نبايد آن را کند .شورای های واليتی می توانند
در باره نباتات حفاظت شده معلومات ارائه کند .ارکيده در
سراسر کشور تحت حفاظت قرار گرفته است.
• متوجه باشيد که از کندن شاخه های بزرگ و کوچک و
پوست ها از درختان در جريان رشد ،خودداری کنيد.
اين امر ممکن است باعث آسيب به درختان شود.

سگ طبعا می توان همراه با شما در طبيعت تفرج کند .از ۱
مارچ تا  ۲۰اگست حيات وحش آسيب پذير می باشد و بدين
سبب سگ نبايد آزاد بدود .حتی طی زمان ديگر بايد سگ
خود را تحت نظارت داشته باشيد تا باعث
مزاحمت يا آسيب به حيات وحش يا
ديگر انسانان نشود .در برخی از نقاط
کشور بايد سگ با قالده بسته باشد.

حق دسترس به طبيعت ۴
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گل ،توت ،قارچ ،شاخه ها را بچينيد...

سگ
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حق دسترس به طبيعت اعم در خشکی و در آب اعتبار
دارد .شما می توانيد کنار ساحل آببازی کنيد ،تقريبا در
تمام مناطق قايقرانی کنيد ،لنگر بيندازيد و چند روز را
در کشتی خود بگذرانيد .مانند خشکی رعايت حال محيط در
آب نيز اعتبار دارد يعنی عدم مزاحمت  -عدم تخريب.
ت ا هم ه در کنار و در آب از طبيعت لذت ببرند بعضی
تدابير در نظر گرفته شده اند که بايد آنرا مورد توجه قرار
گرفت:
•

•

•
•

متوجه باشيد که در محوطه مربوط به خانه مسکونی يا
جاييکه ورود ممنوع باشد بطور مثال در مناطق تحت
حفاظت برای پرندگان يا خوک آبی از لنگر انداختن يا قدم
گذاشتن به ساحل خودداری کنيد.
موقتا لنگر انداختن در لنگرگاه مربوط به کسی ديگر
مجاز است بشرطيکه سد راه صاحب آن نشود .ولی اين
طوريکه باال تذکر يافت نبايد در داخل محوطه خانه
مسکونی کسی باشد .لطفا با صاحب زمين ارتباط بگيريد.
ممکن است مقررات ويژه بطور مثال محدوديت سرعت و
ممنوعيت ورود ،نافذ باشند.
متوجه باشيد که کشتی های موتردار نسبت به کشتی های
نسبتا خاموش بايد بيشتر حال ديگران را رعايت کنند.

شکار و ماهيگيری شامل حق دسترس به طبيعت نمی باشد.
ولی شما ميتوانيد با استفاده از چوب ماهيگيری و برخی از
وسايل دستی ديگر در امتداد سواحل و در پنج درياچه بزرگ
سويدن که عبارت از وينرن ،ويترن ،ميالرين ،هيالمارين و
ستورخون است ،ماهيگيری کنيد .برای ماهيگيری در ساير
آب ها کارت ماهيگيری يا ديگر جواز الزمی است .در
امتداد ساحل شمال سويدن ،ساحل غرب سويدن و ساحل
جنوبی سکونی روش های ديگر ماهيگيری نيز شامل
ماهيگيری آزاد می باشد .بدون آن ماهيگيری با جال،
ماهيگيری روی يخ ،انداختن جال از کشتی يا ماهيگيری با
چوب از قايق در حال حرکت و همچنان شکار ماهی آزاد در
امتداد ساحل شمال سويدن شامل ماهيگری آزاد نمی باشد.
تا همه از طبيعت لذت ببرند و ما باعث آسيب به طبيعت
نشويم ،بعضی تدابير در نظر گرفته شده اند که بايد به آن
توجه کرد:
•
•
•
•

متوجه باشيد که شما بايد همواره از مقررات نافذه در محلی
که خواهان ماهيگيری در آن استيد ،آگاهی حاصل نماييد.
نخ و قالب ها را در طبيعت ترک نکنيد زيرا احتمال دارد
باعث مرگ حيوانات وحشی گردند.
چوچه ها و آشيانه حيوانات را در امان بگذاريد.
کسی نبايد تخم پرندگان را بردارد .اين نيز شکار پنداشته
می شود .همه حيوانات وحشی و پرندگان حفاظت شده به
شمار می روند .شکار بايد در مطابقت با فرمان شکار
پيش برده شود .حيوانات که در معرض خطر انقراض
قرار دارند ،بطور مثال همه انواع بقه و مار ،در فهرست
حيوانات حفاظت شده قرار دارند.
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آببازی و کشتی

شکار و ماهيگيری
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گشت و گذار منظم در هوای آزاد

سير و سياحت و ساير انواع گشت و گذار منظم از امکانات
عمده برخوردار است تا جهت ترتيب و تنظيم سرگرمی ها از
حق دسترس به طبيعت استفاده کنند .از حق دسترس به
طبيعت می توان به نحوه تجارتی و دسته جمعی استفاده کرد.
کسی که سرگرمی های منظم را در ملکيت کسی ديگر
ترتيب و تنظيم می نمايد ،بايد خواسته های بزرگی برآورده
کند.

• بايد آگاهی الزم را دريابد
• بايد محل مناسب را انتخاب کند
• بايد تدابير حفاظت و احتياط را تطبيق کند
بايد شرکت کنندگان را از حق دسترس به طبيعت آگاه کند از
همه شايسته اينست که سازمان دهنده قبل از آغاز سرگرمی
مورد نظر با صاحب ملکيت ،کمون يا شورای واليتی ارتباط
بگيرد.

حق دسترس به طبيعت ۶

در پارک های ملی  ،مناطق طبيعی تحت
حفاظت ،مناطق ناتورا  ۲۰۰۰يا ساير مناطق
تحت حفاظت مقررات ويژه نافذ می باشند.
گاهی حق دسترس به طبيعت محدود و گاهی
گسترده تر می باشد .معلومات در ورودی
پارک ها وغيره موجود می باشد.
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طبيعت حفاظت شده

در طبيعت نزديک به مناطق مسکونی پرجمعيت

حق دسترس به طبيعت در طبيعت نزديک به مناطق
مسکونی پرجمعيت هنوز مهمتر است .بدين ترتيب بيشتر
افراد می توانند نزديک به محل سکونت خود و بدون نياز به
سفر از هوای آزاد استفاده کنند .در مناطق مسکونی
پرجمعيت اکثرا مردم زياد در سطوح تنگ زندگی می کنند.
حق دسترس به طبيعت برای همه ما تفرج در طبيعت به
شيوه بامالحظه و جلوگيری از عدم توافق و تخريب اراضی
را آسان می سازد.

ممنوعيت از موتر در اراضی طبيعی

حق دسترس به طبيعت شامل استفاده از موتر در طبيعت نمی
باشد .طبق قانون رانندگی در اراضی ،راندن موتر ،موتر
سايکل و انواع ديگر وسايط نقليه ماشين دار بر زمين لخت
در اراضی طبيعی ممنوع است.
همچنين راندن وسايط نقليه ماشين دار در جاده های
شخصی که برای وسايط نقليه مسدود می باشند ،مجاز نيست.
چنين ممنوعيت با تابلوها مشخص شده می باشد.

معلومات بيشتر

www.naturvardsverket.se/allemansratten

حق دسترس به طبيعت ۷
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می توانيد معلومات بيشتر در باره حق دسترس به
طبيعت را در اين ويبسايت بخوانيد
www.naturvardsverket.se/allemansratten
همچنين می توانيد به کمون يا شورای واليتی مربوطه
خود ارتباط بگيريد.

