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 بە طبیؼت ًروژ خىش آهذیذ

در ًروژ هطابق با قاًىى حق ػوىم، دسترسی آزاد به طبیؼت یک 
.حق هوگاًی و هجاًیست  

قاًىى حق ػوىم، تواهی کساًی را کە در ًروژ هستٌذ، صرف 
.ًظر از سابقە، جٌسیت و سي شاهل هیگردد  

.، در هٌاطق خارج از هحذودە اػوال هیگرددقاًىى حق ػوىم  
هٌاطق خارج از هحذودە شاهل کىەها، جٌگلها، هراتغ و سىاحل 

.دریاها هیباشذ  

.شوا ًبایذ به طبیؼت، حیىاًات یا گیاهاى صذهە بسًیذ  
.شوا بایذ زهیٌذاراى و دیگر کاربراى را رػایت ًواییذ  

.، هٌاطق داخل هحذودە را در بر ًویگیردقاًىى حق ػوىم  
هٌاطق داخل هحذودە حیاط خاًەها، باؽ ها، هسارع و دیگر 

.هٌاطق کشت شذە را شاهل هیگردد  
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ػوىم حق قاًىى

کە هیذهذ اجازە شوا :بە
.برای گردش و پیادەروی بە کىە، جٌگل و ساحل برویذ-
.در کىە و راههای جٌگلی دوچرخە سىاری ًواییذ-
.در دریا، آبها و رودخاًەها شٌا ًواییذ-
.برای اسکی بە پیستها و خارج از پیستهای اسکی برویذ-
.قارچ و تىتهای وحشی جوؼآوری ًواییذ-
سال١٦افراد کوتر از .بطىر هجاًی در دریا هاهیگیری ًواییذ-

دیگر .هوچٌیي هیتىاًٌذ در آبها و رودخاًەها هاهیگیری ًوایٌذ
.افراد بایذ کارت هاهیگیری خریذاری ًوایٌذ

و برای هذت دوشباًە روز در یک هحل چادر زدە و اطراق -
کلبە  فاصلە شوا تا یک هحل هسکىًی و یا یک بشرطیکەًواییذ،

. هتر باشذ١٥٠حذاقلقیییال

باشیذکە داشته یاد به بایذ :شوا
.هیچگاە آشغال را در طبیؼت ًریسیذ

هساحن پرًذگاى، حیىاًات وحشی و یا داههای در حال چرا 
.ًشىیذ

.ایٌها قىاػذی سادە در رابطە با قاًىى حق ػوىم هیباشٌذ
:شوا هیتىاًیذ در ایٌجا چیسهای بیشتری بخىاًیذ
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آهذیذ خىش ًروژ طبیؼت بە
در ًروژ هطابق با قاًىى حق ػوىم، دسترسی آزاد به طبیؼت یک 

.حق هوگاًی و هجاًیست
قاًىى حق ػوىم، تواهی کساًی را کە در ًروژ هستٌذ، صرف 

.ًظر از سابقە، جٌسیت و سي شاهل هیگردد
.، در هٌاطق خارج از هحذودە اػوال هیگرددقاًىى حق ػوىم

هٌاطق خارج از هحذودە شاهل کىەها، جٌگلها، هراتغ و سىاحل 
.دریاها هیباشذ

.شوا ًبایذ به طبیؼت، حیىاًات یا گیاهاى صذهە بسًیذ
.شوا بایذ زهیٌذاراى و دیگر کاربراى را رػایت ًواییذ

.، هٌاطق داخل هحذودە را در بر ًویگیردقاًىى حق ػوىم
هٌاطق داخل هحذودە حیاط خاًەها، باؽ ها، هسارع و دیگر 

.هٌاطق کشت شذە را شاهل هیگردد
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 قاًىى حق ػوىم 

 

:بە شوا اجازە هیذهذ کە  
.برای گردش و پیادەروی بە کىە، جٌگل و ساحل برویذ- 
.در کىە و راههای جٌگلی دوچرخە سىاری ًواییذ- 
.در دریا، آبها و رودخاًەها شٌا ًواییذ-   
.برای اسکی بە پیستها و خارج از پیستهای اسکی برویذ-   
.قارچ و تىتهای وحشی جوؼآوری ًواییذ- 
 سال ١٦افراد کوتر از . بطىر هجاًی در دریا هاهیگیری ًواییذ- 

دیگر . هوچٌیي هیتىاًٌذ در آبها و رودخاًەها هاهیگیری ًوایٌذ
.افراد بایذ کارت هاهیگیری خریذاری ًوایٌذ  

و برای هذت دوشباًە روز در یک هحل چادر زدە و اطراق - 
کلبە  فاصلە شوا تا یک هحل هسکىًی و یا یک بشرطیکەًواییذ،

. هتر باشذ١٥٠ حذاقل قیییال  
 

باشیذکە داشته یاد به بایذ :شوا
.هیچگاە آشغال را در طبیؼت ًریسیذ

هساحن پرًذگاى، حیىاًات وحشی و یا داههای در حال چرا 
.ًشىیذ

.ایٌها قىاػذی سادە در رابطە با قاًىى حق ػوىم هیباشٌذ
:شوا هیتىاًیذ در ایٌجا چیسهای بیشتری بخىاًیذ
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آهذیذ خىش ًروژ طبیؼت بە
در ًروژ هطابق با قاًىى حق ػوىم، دسترسی آزاد به طبیؼت یک 

.حق هوگاًی و هجاًیست
قاًىى حق ػوىم، تواهی کساًی را کە در ًروژ هستٌذ، صرف 

.ًظر از سابقە، جٌسیت و سي شاهل هیگردد
.، در هٌاطق خارج از هحذودە اػوال هیگرددقاًىى حق ػوىم

هٌاطق خارج از هحذودە شاهل کىەها، جٌگلها، هراتغ و سىاحل 
.دریاها هیباشذ

.شوا ًبایذ به طبیؼت، حیىاًات یا گیاهاى صذهە بسًیذ
.شوا بایذ زهیٌذاراى و دیگر کاربراى را رػایت ًواییذ

.، هٌاطق داخل هحذودە را در بر ًویگیردقاًىى حق ػوىم
هٌاطق داخل هحذودە حیاط خاًەها، باؽ ها، هسارع و دیگر 

.هٌاطق کشت شذە را شاهل هیگردد
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ػوىم حق قاًىى

کە هیذهذ اجازە شوا :بە
.برای گردش و پیادەروی بە کىە، جٌگل و ساحل برویذ-
.در کىە و راههای جٌگلی دوچرخە سىاری ًواییذ-
.در دریا، آبها و رودخاًەها شٌا ًواییذ-
.برای اسکی بە پیستها و خارج از پیستهای اسکی برویذ-
.قارچ و تىتهای وحشی جوؼآوری ًواییذ-
سال١٦افراد کوتر از .بطىر هجاًی در دریا هاهیگیری ًواییذ-

دیگر .هوچٌیي هیتىاًٌذ در آبها و رودخاًەها هاهیگیری ًوایٌذ
.افراد بایذ کارت هاهیگیری خریذاری ًوایٌذ

و برای هذت دوشباًە روز در یک هحل چادر زدە و اطراق -
کلبە  فاصلە شوا تا یک هحل هسکىًی و یا یک بشرطیکەًواییذ،

. هتر باشذ١٥٠حذاقلقیییال
 

:شوا بایذ به یاد داشته باشیذکە  
.هیچگاە آشغال را در طبیؼت ًریسیذ  

هساحن پرًذگاى، حیىاًات وحشی و یا داههای در حال چرا 
.ًشىیذ  

.ایٌها قىاػذی سادە در رابطە با قاًىى حق ػوىم هیباشٌذ
:شوا هیتىاًیذ در ایٌجا چیسهای بیشتری بخىاًیذ
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آهذیذ خىش ًروژ طبیؼت بە
در ًروژ هطابق با قاًىى حق ػوىم، دسترسی آزاد به طبیؼت یک 

.حق هوگاًی و هجاًیست
قاًىى حق ػوىم، تواهی کساًی را کە در ًروژ هستٌذ، صرف 

.ًظر از سابقە، جٌسیت و سي شاهل هیگردد
.، در هٌاطق خارج از هحذودە اػوال هیگرددقاًىى حق ػوىم

هٌاطق خارج از هحذودە شاهل کىەها، جٌگلها، هراتغ و سىاحل 
.دریاها هیباشذ

.شوا ًبایذ به طبیؼت، حیىاًات یا گیاهاى صذهە بسًیذ
.شوا بایذ زهیٌذاراى و دیگر کاربراى را رػایت ًواییذ

.، هٌاطق داخل هحذودە را در بر ًویگیردقاًىى حق ػوىم
هٌاطق داخل هحذودە حیاط خاًەها، باؽ ها، هسارع و دیگر 

.هٌاطق کشت شذە را شاهل هیگردد
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ػوىم حق قاًىى

کە هیذهذ اجازە شوا :بە
.برای گردش و پیادەروی بە کىە، جٌگل و ساحل برویذ-
.در کىە و راههای جٌگلی دوچرخە سىاری ًواییذ-
.در دریا، آبها و رودخاًەها شٌا ًواییذ-
.برای اسکی بە پیستها و خارج از پیستهای اسکی برویذ-
.قارچ و تىتهای وحشی جوؼآوری ًواییذ-
سال١٦افراد کوتر از .بطىر هجاًی در دریا هاهیگیری ًواییذ-

دیگر .هوچٌیي هیتىاًٌذ در آبها و رودخاًەها هاهیگیری ًوایٌذ
.افراد بایذ کارت هاهیگیری خریذاری ًوایٌذ

و برای هذت دوشباًە روز در یک هحل چادر زدە و اطراق -
کلبە  فاصلە شوا تا یک هحل هسکىًی و یا یک بشرطیکەًواییذ،

. هتر باشذ١٥٠حذاقلقیییال

باشیذکە داشته یاد به بایذ :شوا
.هیچگاە آشغال را در طبیؼت ًریسیذ

هساحن پرًذگاى، حیىاًات وحشی و یا داههای در حال چرا 
.ًشىیذ

.ایٌها قىاػذی سادە در رابطە با قاًىى حق ػوىم هیباشٌذ  
:شوا هیتىاًیذ در ایٌجا چیسهای بیشتری بخىاًیذ  
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