
 
 
 

Hundträning i Kuså 
 
Markerna kring Kuså upplåts av Stora Enso som träningsmarker för SSRK Dalarna 
och som område för fiske för Aspeboda Fiskevårdsförening. Området består av mark 
kring 3 mindre skogssjöar, Lilla och Stora Tjärnen samt Matsbrotjärn.  
 

                   
 
Generellt gäller ett gemensamt ansvar att sköta marken på bästa sätt. 
 

Följande överrenskommelse gäller mellan SSRK och Fiskevårdsföreningen för att 
samarbete bäst ska ske: 
 
Från vecka 15 fram till 25 augusti 
 

 Vid områdena Lilla och Stora Tjärn får hundträning bedrivas tisdagar, hela 
dagen, samt lördagar och söndagar fram till kl 14:00 respektive dag. 
Fiskeförbud råder under tiden.  
 

 Vid områdena runt och i Matsbrotjärn samt på hygget/skogen på andra sidan 
vägen vid Lilla och Stora Tjärn, får hundträning bedrivas alla veckans dagar.  
 

 Övriga tider disponerar Aspeboda FVOF Stora och Lilla Tjärnen och området 
runt omkring, för put and take fiske.   

 
Från 25 augusti fram till isläggning 

 

 Vid områdena Lilla och Stora Tjärn får hundträning bedrivas tisdagar och 
söndagar hela dagarna.Fiskeförbud råder under tiden.  
 

 Vid områdena runt och i Matsbrotjärn samt på hygget/skogen på andra sidan 
vägen vid Lilla och Stora Tjärn, får hundträning bedrivas alla veckans dagar.  
 

 Övriga tider disponerar Aspeboda FVOF Stora och Lilla Tjärnen och området i 
anslutning till tjärnarna för put and take fiske.   
 

Från isläggning fram till v 15.  
 

 Ingen hundträning får ske. Denna tid disponerar Aspeboda FVOF hela 
området alla dagar i veckan.  

 



 
 
 

 
Övriga regler 
 

 SSRK Dalarna får använda rastplatsen med grillmöjligheter, som Aspeboda 
FVOF iordningställt. 
 

 Båtarna är fritt att använda för SSRK Dalarnas medlemmar. Efter att båtarna 
använts, skall de åter ställas på sina platser och låsas fast med kedja.  
Koden till låset är 1123 
 

 Då SSRK Dalarna arrangerar prov i området får ingen annan hundträning 
bedrivas.  
 

 Markerna är till för att medlemmar i SSRK Dalarna ska kunna träna både 
själva och i grupp. Grundprincipen är att markerna inte kan bokas. 
Undantagen är de aktiviteter som avdelningen håller i form av jaktprov eller 
organiserad kursverksamhet.  
 

 Verksamhet som planeras att bedrivas utanför godkända tider måste stämmas 
av med markägaren/fiskvårdsföreningen. Kontaktperson inom SSRK är då Leif 
Norin 076-808 55 11 
 
 
 
 
Jaktkommitten Falun/Borlänge 
Reglerna gäller från 1/7 2015 och tills vidare  

 
 


