
ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

قانون پایه ای حق همگانی چیست؟ 

1.   میتوانید خراب بکنید، اگر پس از آن جای خود را تمیز کنید 

X.   مزاحم نشوید، خراب نکنید 

2.   همٔه افراد هر کاری را که میخواهند میتوانند انجام دهند

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.
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ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.

چه کاری را در زمین یک شخص
 دیگر میتوانید انجام دهید؟ 

1.   پیاده روی، دویدن، اسکی و اسب سواری  

X.   ماهیگیری، قطع کردن درخت،
بیرون رفتن با سگ 

2.   راندن چهار چرخ، موتور و ماشین 
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ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.
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به هنگام عبور از زمین اشخاص، 

 به چه چیزی باید توجه کنید؟  

1.   از قطعٔه زمین، کشت یا محصوالت در حال رشد عبور نکنید 

X.   بهنگام عبور یک گروه بزرگ از زمین اشخاص، 

رهبر گروه باید اول رد شود 

2.   با مواظبت عبور کنید، نباید نزدیکتر از 50 متر از
خانٔه اشخاص عبور کرد 
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ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.

شما کجا حق دارید بدون اجازه در طبیعت چادر بزنید؟   4

1.   در زمین یک شخص، اگر صاحب زمین در آنجا حضور نداشته باشد 

X.   چندین  شب با چندین چادر در یک مکان 

2.   در زمین اشخاص می توان بمدت یک شب چادر زد، اگر خانه ای در 
نزدیکی  وجود نداشته باشد. )اگر بخواهید از چندین چادر استفاده کنید 

باید برای ماندن یک شب هم از صاحب زمین اجازه بگیرید(



ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.

برای شنا در طبیعت چه قوانینی وجود دارد؟    5

1.   من حق دارم در ساحل افراد شنا کنم اگر خانه ای در نزدیکی  آن 
نباشد 

X.   اگر شنا بلد باشم هر کجا که بخواهم میتوانم شنا کنم  

2.   خوب است که قبل از پریدن از اسکله، عمق آب را ارزیابی بکنم 
U
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ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.
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هنگام گردش با سگ در طبیعت به چه چیزی

باید توجه کنید؟

1.   نباید بگذاریم سگ با سرعت بدود 

X.   در جنگل نیازی نیست که متفو سگ را برداریم چون

خودش از بین میرود 

2.   به حیوانات و بچهای آنها احترام بگذاریم، از 1 مارس تا 20 
اوگوستی سگ خود را با قالده راهنمای کنید 
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ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.

7
شکار و ماهیگیری جزو حق همگانی نیستند، پس کجا 

می توان بدون کارت مخصوص ماهیگیری کرد؟ 

1.   در سواحل و در پنج بزرگترین دریاچه کشور 

X.   در تمام آب راه ها 

2.   در مکان های که میدانیم ماهی  در آنجا فراوان است 
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ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.

اجازه داریم شاخه ها را بشکنیم و درختان را قطع کنیم؟     8

1.   نه

X.   بله

2.   بله اگر بخواهیم آتش درست کنیم 



ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.

چه چیزی را حق داریم در طبیعت جا بذاریم؟      9

1.   کباب پز یک بار مصرف 

X.   چیز های که محیط را کثیف نمیکند و برای مهمان های بعد 

از ما ناخوشایند نباشد 

2.   شیشه، قوطی نوشابه و کیسه پالستیک 
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ارتقاء فضای آزاد 
پیشنهاد برای قدم زدن 

اگر می خواهید اطالعات بیشتری در مورد حق همگانی، فعالیت های فضای آزاد، فعالیت های کودکان و
آدمک جنگلی  پیدا کنید، از سایت www.friluftsframjandet.se بازدید کنید.

10
هنگام آتش درست کردن در طبیعت به چه 

چیزی باید توجه کنیم؟  

1.   هیچ وقت روی صخره آتش درست نکنید و همیشه با دقت 

آتش را خاموش کنید 

X.   فقط هنگام باران آتش درست کنید که احتمال آتش سوزی 

جنگل نباشد 

2.   هیچ وقت هنگامی که تنها هستید آتش درست نکنید 



جواب صحیح
حق همگانی

حق همگانی برای این وجود دارد که همٔه آدمها بتوانند حق مشترک برای تحرک در طبیعت را داشته باشند و این 
یک پیش شرط برای انجام فعالیت در فضای باز می باشد. حق همگانی بخشی از یک چارچوب قانونی نیست، 

بلکه این مسئولیت هر شخص است که محیط را تفسیر کند و تصمیم بگیرد که چه کاری در طبیعت مجاز است و 
چه کاری مجاز نیست.

قانون پایه ای حق همگانی چیست؟  سوال 1  
X.  مزاحم نشوید، خراب نکنید

چه کاری را در زمین یک شخص دیگر میتوانید انجام دهید؟ سوال 2  
1.  پیاده روی، دویدن، اسکی و اسب سواری 

به هنگام عبور از زمین اشخاص، به چه چیزی باید توجه کنید؟ سوال 3  
1.  از قطعٔه زمین، کشت یا محصوالت در حال رشد عبور نکنید 

شما کجا حق دارید بدون اجازه در طبیعت چادر بزنید؟ سوال 4  
2.  در زمین اشخاص می توان بمدت یک شب چادر زد، اگر خانه ای در نزدیکی  وجود نداشته 
باشد. )اگر بخواهید از چندین چادر استفاده کنید باید برای ماندن یک شب هم از صاحب زمین 

اجازه بگیرید(.

برای شنا در طبیعت چه قوانینی وجود دارد؟ سوال 5  
1.  من حق دارم در ساحل افراد شنا کنم اگر خانه ای در نزدیکی  آن نباشد 

هنگام گردش با سگ در طبیعت به چه چیزی باید توجه کنید؟  سوال 6  
2.  به حیوانات و بچهای آنها احترام بگذاریم، از 1 مارس تا 20 اوگوستی سگ خود را با قالده 

راهنمای کنید

شکار و ماهیگیری جزو حق همگانی نیستند، پس کجا می توان بدون کارت مخصوص ماهیگیری کرد؟ سوال 7  
1.  در سواحل و در پنج بزرگترین دریاچه کشور 

اجازه داریم شاخه ها را بشکنیم و درختان را قطع کنیم؟ سوال 8  
1.  نه 

چه چیزی را حق داریم در طبیعت جا بذاریم؟ سوال 9  
X.  چیز های که محیط را کثیف نمیکند و برای مهمان های بعد از ما ناخوشایند نباشد  

هنگام آتش درست کردن در طبیعت به چه چیزی باید توجه کنیم؟  سوال 10 
1.  هیچ وقت روی صخره آتش درست نکنید و همیشه با دقت آتش را خاموش کنید 


