При бране на плодове в швеция трябва
да са изпълнени някои условия
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Важна информация
за хората, берящи плодове в швеция

пътища са предназначени за почивка, не за пренощуване.
Природата на Швеция Ви приветства с добре дошли.
Пренощуването на местата за почивка край пътя често е
В Швеция е разрешено да пребиваваш в гората или на
PRWRUKRPH8QDXWKRUL]HGPRWRUYHKLFOHVDUHQRWSHUPLW
-!4)/. полето и да береш диви плодове като
забранено. В Швеция има много къмпинг зони на разумни
например сини
WHGRQPDQ\SULYDWHURDGV,WLVDSXQLVKDEOHRIIHQFHWR
%3).37%$%.
цени, където можете да пренощувате.
боровинки, червени боровинки и малини. Наричаме това
GULYHRQWRDURDGWKDWLVSRVWHGZLWKDVLJQSURKLELWLQJ
„право на обществен достъп”.
VXFKXVH3DUNLQJDQGUHVWDUHDVDORQJSXEOLFURDGVDUHIRU
GLVKFRXQWU\VLGH,Q6ZHGHQDFFHVV
Това е свобода, която изисква от
посетителя отговорЗабранено шофирането извън пътя
UHVWLQJRQO\RYHUQLJKWVWD\VDUHXVXDOO\QRWSHUPLWWHG
ност
и
уважение.
Не
трябва
да
безпокоите
хората,
жиRSHQWRHYHU\RQHDQGLWLVSHUPLW
Забранено е шофирането на моторни превозни средства
)RURYHUQLJKWVWD\VLQ6ZHGHQWKHUHDUHPDQ\FDPSLQJ
веещи в района, трябва да пазите природата
и чуждата
VOLQJRQEHUULHVFORXGEHUULHVHWF
извън пътя. „Извън пътя” се отнася до природни местноJURXQGVZLWKPRGHVWSULFHV
собственост. По-долу са някои важни
правила за хората,
сти извън пътя. Не можете да паркирате автомобила или
QFOXGHGLQZKDWZHFDOOWKHULJKWRI
които посещават Швеция като туристи.
караваната си на плажа, на полето или друга природна
H\DUHIUHHGRPVZKLFKDOVRUHTXLUH
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местност. Можете временно да спрете в непосредствена
QVLGHUDWLRQRQWKHSDUWRIWKHYLVLWRU
,WLVIRUELGGHQWRRSHUDWHPRWRUYHKLFOHVRIIURDG7KLV
близост до пътя, където няма да навредите на почвата или
Уважавайте правото на уединение
в дома
VWQRWGLVWXUEORFDOUHVLGHQWVDQGZH
LQFOXGHVDOORSHQWHUUDLQRXWVLGHRISUHSDUHGURDGV
да представлявате опасност за движението по пътя.
Не е разрешено пребиваването или
минаването прекалено
QDWXUHDQGIRUWKHSURSHUW\RIRWKHUV
$FFRUGLQJO\LWLVQRWSHUPLWWHGWRSDUNDFDURUDFDUDYDQ
близо
до
дворове
и
домове.
Не
преминавайте
през
залесеPHLPSRUWDQWUXOHVIRUDOOYLVLWRUVWR
ни гори, ниви или друга стопанскаRQDEHDFKPHDGRZRUQDWXUDODUHDIRUH[DPSOH,WLVRQO\
земя.
Да се погрижим за боклука
SHUPLWWHGWRVWRSWHPSRUDULO\RQDURDGVLGHDQGLQVXFKD
Забранено е всякакъв вид замърсяване на открито. Който
ZD\DVWRDYRLGGDPDJHWRDGMDFHQWJURXQGRUGDQJHUWR
замърсява или оставя след себе си боклук в природата
Плодове
и
други
блага
на
природата
OFRESIDENTS
SDVVLQJWUDIILF
може да бъде осъден на глоба или затвор. Боклукът можеРазрешено е брането на диви плодове като червени бороOLQJHURUSDVVWRRQHDUWRIDUPVDQG
те да изхвърлите в контейнерите при местата за почивка
винки,
сини
боровинки
и
малини.
Разбира
се,
не
е
разреRQHHQWHURUFURVVDUHDVRI\RXQJ
край пътя.
шено
брането
на
плодове,
зеленчуци
и
други
от
овощни
$ISPOSEPROPERLYOFRUBBISH
KLFKFURSVDUHJURZLQJ
градини или плантации. Също така
е
забранено
сеченето
$OOIRUPVRIOLWWHULQJRXWGRRUVDUHIRUELGGHQ$Q\RQHZKR
на
дървета,
рязането
на
храсти,
чупенето
на клони, беленеOLWWHUVWKHFRXQWU\VLGHLVVXEMHFWWRILQHRULQFDUFHUDWLRQ
Забранено е паленето на огън
INGSOFNATURE
то на кора или нараняването на дърветата
по какъвто и да
За малък лагерен огън можете да използвате иглички или
5XEELVKFDQEHGHSRVLWHGLQGXVWELQVDWURDGVLGHUHVW
NZLOGEHUULHVLQFOXGLQJOLQJRQEHU
било друг начин.
шишарки от земята. Обикновено, обаче, има забрана за
DUHDV
FORXGEHUULHV%XWRIFRXUVHLWLVIRU
палене на огън през лятото. През лятото е забранено палеVDQGRWKHUIUXLWYHJHWDEOHVHWFIURP
нето на открит огън, дори и на пригодените за палене на
Палатки
и
каравани
&IREBANS
,WLVDOVRIRUELGGHQWRFXWGRZQ
огън места. Никога не изхвърляйте фасове в гората! Това
Можете да опънете палатка за една
или
няколко
нощи
на
6PDOOVWLFNVDQGHYHUJUHHQFRQHVO\LQJRQWKHJURXQGPD\
HDNRIIWZLJVDQGEUDQFKHVUHPRYH
е забранено и е причина за множество горски пожари. Не
достатъчно разстояние от обитаеми
къщи.
За
да
лагеруваEHXVHGDVIXHOIRURXWGRRUILUHV%XWWRWDOEDQVRQILUHVDUH
QDQ\RWKHUZD\GDPDJHWUHHVDQG
палете огън върху скали – те ще се пропукат. Нарушитете на палатка по-дълго време на едно
и също място или за
RIWHQLPSRVHGGXULQJWKHVXPPHUPRQWKVDQGQRRSHQ
лите на забраната за палене на огън или хората, които не
да опънете повече палатки трябва ILUHVDUHDOORZHGDVORQJDVVXFKDEDQLVLQHIIHFW²QRW
да вземете разрешение
са достатъчно внимателни с огъня, подлежат на глоби.
от собственика на земята. Забранено
е
лагеруването
на
паHYHQLQVSHFLDOO\SUHSDUHGILUHSODFHV1HYHUGLVFDUGFLJD
Туристическата агенция може да Ви даде информация за
латка на плажа, в паркове или други
природни
местности,
UHWWHEXWWVLQWKHIRUHVW7KDWLVVWULFWO\IRUELGGHQDVLWLV
WDVLQJOHWHQWIRUDQRYHUQLJKWVWD\
забраната за палене на огън.
които се намират в близост до заселени
места.
WKHFDXVHRIPDQ\IRUHVWILUHV'RQRWPDNHILUHVGLUHFWO\
RPWKHQHDUHVWGZHOOLQJ7RWHQWDWWKH
За паркиране на каравана се изисква
разрешението
на
RQURFNVXUIDFHVWKHKHDWPD\FDXVHFUDFNVDQGILVVXUHV
HUSHULRGUHTXLUHVSHUPLVVLRQRIWKH
собственика на земята.
Организирано бране на плодове
$Q\RQHZKRYLRODWHVDILUHEDQRULVFDUHOHVVZLWKILUH
HUPLWWHGWRFDPSRQEDWKLQJEHDFKHV
Има много частни пътища, по които е забранено
Организаторите на бране на плодове носят огромна отLVVXEMHFWWRILQH0XQLFLSDOWRXULVWEXUHDXVFDQSURYLGH
XUDODUHDQHDUDWRZQRUYLOODJH7KH
движението на моторни превозни средства. Шофирането
говорност и се препоръчва да говорят със собственика за
LQIRUPDWLRQDERXWILUHEDQVLQWKHLUDUHDV
RQLVUHTXLUHGWRSDUNDFDUDYDQRU
по път със забранителна табела е наказуемо по закон.
земята предварително.
Местата за паркиране и почивка край обществените
Брането на плодове е разрешено по силата на правото
на обществен достъп, дори и в по-голяма степен и с цел
продажба. То, обаче, не трябва да причинява проблеми за
Защитена природа Това е символът на защитена
3URWHFWHGQDWXUDODUHD7KLVLVWKHV\PEROIRUOHJDOO\
собственика на земята.
със закон природа, като например природни

SURWHFWHGQDWXUDODUHDVVXFKDVQDWXUHUHVHUYHVDQGQDWLRQDO
резервати и национални паркове. В такъв случай
SDUNV6SHFLDOUXOHVDSSO\LQPRVWVXFKDUHDV
обикновено важат определени правила.
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