Збір ягід у швеції передбачає
виконання певних вимог
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інформація для збирачів ягід у швеції

уздовж доріг. У Швеції є чимало кемпінгів, де можна переЛаскаво просимо до шведської природи! У Швеції доночувати за помірну ціну.
зволено всім без винятку громадянам мандрувати лісами
PRWRUKRPH8QDXWKRUL]HGPRWRUYHKLFOHVDUHQRWSHUPLW
-!4)/. та горами й збирати дикі ягоди, такі
як: чорниці, брусниці
WHGRQPDQ\SULYDWHURDGV,WLVDSXQLVKDEOHRIIHQFHWR
%3).37%$%.
та морошка. Ми називаємо це загальнолюдським
правом.
Заборона їзди позадорожними територіями
GULYHRQWRDURDGWKDWLVSRVWHGZLWKDVLJQSURKLELWLQJ
Це – свобода, яка передбачає особисту
відповідальність і
Заборонено їздити транспортними засобами лісами та пуGLVKFRXQWU\VLGH,Q6ZHGHQDFFHVV
турботливе ставлення до природи VXFKXVH3DUNLQJDQGUHVWDUHDVDORQJSXEOLFURDGVDUHIRU
з боку відвідувачів. Не
щами, тобто будь-якими природними теренами, де немає
UHVWLQJRQO\RYHUQLJKWVWD\VDUHXVXDOO\QRWSHUPLWWHG
дозволяється
заважати
місцевим
мешканцям
і
порушувати
RSHQWRHYHU\RQHDQGLWLVSHUPLW
доріг. Отже, не дозволено ставити легкові авта чи караван)RURYHUQLJKWVWD\VLQ6ZHGHQWKHUHDUHPDQ\FDPSLQJ
їхнє право на приватність. Відвідувач
повинен шанобливо
автомобілі на берегах річок та озер, на луках чи будь-де
VOLQJRQEHUULHVFORXGEHUULHVHWF
JURXQGVZLWKPRGHVWSULFHV
ставитися до природи й до приватної
власності. Нижче
на природній території. У окремих випадках дозволена
QFOXGHGLQZKDWZHFDOOWKHULJKWRI
подаємо кілька важливих правил для туристів.
вимушена зупинка на узбіччі дороги, якщо це не шкодить
H\DUHIUHHGRPVZKLFKDOVRUHTXLUH
/FF
ROADDRIVINGPROHIBITED
природі або ж існує небезпека для вас зі сторони автомоQVLGHUDWLRQRQWKHSDUWRIWKHYLVLWRU
більного руху.
Поважати право на приватність,WLVIRUELGGHQWRRSHUDWHPRWRUYHKLFOHVRIIURDG7KLV
VWQRWGLVWXUEORFDOUHVLGHQWVDQGZH
LQFOXGHVDOORSHQWHUUDLQRXWVLGHRISUHSDUHGURDGV
Не дозволяється заходити або надто
близько підходити до
QDWXUHDQGIRUWKHSURSHUW\RIRWKHUV
Прибирання сміття
приватних садиб чи будинків. Під $FFRUGLQJO\LWLVQRWSHUPLWWHGWRSDUNDFDURUDFDUDYDQ
час мандрівки забороPHLPSRUWDQWUXOHVIRUDOOYLVLWRUVWR
RQDEHDFKPHDGRZRUQDWXUDODUHDIRUH[DPSOH,WLVRQO\
Будь-яке засмічення територій поза межами власного понено переходити лісові посадки, поля чи інші оброблені
SHUPLWWHGWRVWRSWHPSRUDULO\RQDURDGVLGHDQGLQVXFKD
мешкання суворо заборонене. Порушників, які смітять чи
території.
ZD\DVWRDYRLGGDPDJHWRDGMDFHQWJURXQGRUGDQJHUWR
залишають після себе відходи життєдіяльності, карають
OFRESIDENTS
SDVVLQJWUDIILF
штрафами або позбавленням волі. Сміття та інші відходи
Ягоди та інші дари природи
OLQJHURUSDVVWRRQHDUWRIDUPVDQG
можна викинути на придорожніх відпочинкових заїздах.
Дозволено збирати дикі ягоди: чорниці, брусниці й морошRQHHQWHURUFURVVDUHDVRI\RXQJ
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ку. Суворо заборонено зривати ягоди,
фрукти, городину в
$ISPOSEPROPERLYOFRUBBISH
KLFKFURSVDUHJURZLQJ
Заборона розведення вогню
приватних садах та городах. Також
забороняється
рубати
$OOIRUPVRIOLWWHULQJRXWGRRUVDUHIRUELGGHQ$Q\RQHZKR
Паливом для невеличкого вогнища можуть бути винятково
дерева чи кущі, ламати гілки, обдирати
кору чи завдавати
OLWWHUVWKHFRXQWU\VLGHLVVXEMHFWWRILQHRULQFDUFHUDWLRQ
INGSOFNATURE
дрібні галузки, скіпки та шишки. Та зазвичай улітку діє
іншої шкоди деревам.
5XEELVKFDQEHGHSRVLWHGLQGXVWELQVDWURDGVLGHUHVW
NZLOGEHUULHVLQFOXGLQJOLQJRQEHU
тотальна заборона на розведення вогню, коли не дозволяDUHDV
FORXGEHUULHV%XWRIFRXUVHLWLVIRU
ється жодний відкритий вогонь на природних територіях,
Намети й караван-автомобілі
VDQGRWKHUIUXLWYHJHWDEOHVHWFIURP
навіть у спеціально викопаних для цього у землі заглиДозволяється ставити намети в дикій
природі на кілька но&IREBANS
,WLVDOVRIRUELGGHQWRFXWGRZQ
бленнях. Ніколи не викидайте у лісі сигаретні недопалки!
чей, однак на достатній відстані від6PDOOVWLFNVDQGHYHUJUHHQFRQHVO\LQJRQWKHJURXQGPD\
приватних садиб. Якщо
HDNRIIWZLJVDQGEUDQFKHVUHPRYH
Це може спричинити лісові пожежі, а тому суворо забож передбачається тривале перебування
на
одній
території
чи
EHXVHGDVIXHOIRURXWGRRUILUHV%XWWRWDOEDQVRQILUHVDUH
QDQ\RWKHUZD\GDPDJHWUHHVDQG
роняється. Не розкладайте вогнища на каменях – вони від
розбивання кількох наметів, слід запитати
дозволу
власника
RIWHQLPSRVHGGXULQJWKHVXPPHUPRQWKVDQGQRRSHQ
цього розтріскуються. Порушники заборони на розведенземлі. Не дозволено влаштовувати ILUHVDUHDOORZHGDVORQJDVVXFKDEDQLVLQHIIHFW²QRW
наметові табори на річня відкритих вогнищ або ж необережні туристи караються
кових пляжах, у парках та інших природних
ареалах,
де
не
HYHQLQVSHFLDOO\SUHSDUHGILUHSODFHV1HYHUGLVFDUGFLJD
штрафами. Інформацію про місця, де заборонено розпапередбачено установлення наметів.UHWWHEXWWVLQWKHIRUHVW7KDWLVVWULFWO\IRUELGGHQDVLWLV
Обов’язково потрібний
WDVLQJOHWHQWIRUDQRYHUQLJKWVWD\
лювати вогнища, може надати туристичне бюро.
дозвіл власника на таборування в караван-автомобілях. На
WKHFDXVHRIPDQ\IRUHVWILUHV'RQRWPDNHILUHVGLUHFWO\
RPWKHQHDUHVWGZHOOLQJ7RWHQWDWWKH
багатьох приватних дорогах заборонено проїзд транспортRQURFNVXUIDFHVWKHKHDWPD\FDXVHFUDFNVDQGILVVXUHV
HUSHULRGUHTXLUHVSHUPLVVLRQRIWKH
Організований збір ягід
ними засобами, які мають паливні двигуни. Не дозволяєть$Q\RQHZKRYLRODWHVDILUHEDQRULVFDUHOHVVZLWKILUH
HUPLWWHGWRFDPSRQEDWKLQJEHDFKHV
Організатори колективного збору ягід несуть велику відся в’їжджати на дорогу, якщо наявний заборонний знак.
LVVXEMHFWWRILQH0XQLFLSDOWRXULVWEXUHDXVFDQSURYLGH
XUDODUHDQHDUDWRZQRUYLOODJH7KH
повідальність, а тому керівникам груп варто попередньо
Парковки й місця для відпочинку біля доріг загального
LQIRUPDWLRQDERXWILUHEDQVLQWKHLUDUHDV
RQLVUHTXLUHGWRSDUNDFDUDYDQRU
домовитися про такий захід із землевласником. Збирати
користування призначені для перепочинку, а не для ночівлі.
ягоди дозволено згідно з загальним людським правом,
Часто буває заборонено ночувати на відпочинкових заїздах
навіть у великих обсягах і на продаж. Але таких масовий
збір не повинен спричинятися до будь-яких проблем для
Охоронні природні території Такі
3URWHFWHGQDWXUDODUHD7KLVLVWKHV\PEROIRUOHJDOO\
землевласника.
природні території, як природні

SURWHFWHGQDWXUDODUHDVVXFKDVQDWXUHUHVHUYHVDQGQDWLRQDO
заповідники чи національні парки,
SDUNV6SHFLDOUXOHVDSSO\LQPRVWVXFKDUHDV
охороняються законом. Там зазвичай
діють окремі, особливі правила.
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