
LÄR KÄNNA SMÅ STÄDERNA I LITAUEN 
 

 
 

Varėna storkommun är en mycket attraktiv plats för både fritid och arbete 
 

Varena, som ligger i södra Litauen, är den största regionen i landet. 1946 etablerades Varena 
län, som år 1950 blev storkommun. Området täcks till hälften av den urgamla Dainavaskogen. 
 
I Varena bor 31 000 invånare, av dessa bor 20 000 i byar på landsbygden. De flesta lever på 
jordbruk, svamp- och bärplockning. Mögelost och annan osttillverkning har under senare tid 
gjort Varena och Dargužiai by mycket kända i Litauen. Här får turister och alla som älskar 
naturprodukter en möjlighet att smaka på olika sorters ostar samt andra produkter från den så 
kallade Ostbyn. 
 
Borgmästaren i Varena, Vidas Mikalauskas, stödjer starkt utvecklingen av kommunens 
identitet, dess sociala och industriella infrastruktur, vilket leder till en låg migration från 
kommunen. 
  
Varėna-borna är stolta över sina konsthantverkare, vilka tar emot besökare i sina ateljéer. 
Varena är också känt för bland annat Merkines svarta keramik, sina väverskor från Žiūrai by 
och träsnideri i en. Som besökare har man möjlighet att lära sig gamla hantverks- och 
träsnideritraditioner. Turisterna, särskilt de från utlandet, är ofta begeistrade över de gamla 
folksångerna från ¨Dzūkai¨-regionen. 
  
Sedan lång tid tillbaka är regionen känd för sina svampskogar, där det årligen samlas tusentals 
människor för att plocka kantareller och karljohanssvamp. Av denna anledning arrangerar 
kommunen under den sista helgen i september en svampfestival, som blir allt mer färgrik och 
populär för varje år. 
 
Litauens största nationalpark Dzukija (55920 ha) attraherar många turister och besökare med 
sina orörda träskmarker ”Čepkeliai“ där man kan finna nio olika reservat och den forntida 
försvarsbefästningen ”Merkinė“. 
 
Varėna region satsar också mycket på vattenturism. Även om antalet  entusiaster som får testa 
på kanotfärd i den vakraste av älvarna ”Ūla“ är begränsat, kan alla paddla på i de åarna 
Merkys, Šalčia och Varėne, som är lika pittoreska. 

 
Mer om Varena storkommun och dess sevärdheter kan man läsa på www.varena.lt
 
 

http://www.varena.lt/

