
1– navet i Norra Dalarna

Venjans 
   socken



2

Att turista i Venjan är en upplevelse utöver det vanliga för dig som söker 
det lugna och genuina. Här finns hisnande vildmarker, spännande, 
omväxlande och artrika fiskevatten, böljande kanotleder, historiska 
vandringsleder och medeltida fäbodmarker. Venjan är kanske det unika 
smultronstället du har letat efter. 

Välkommen till Venjansbygden!
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Venjan är den minsta av Dalarnas gamla socknar, 
idag bor det omkring 600 personer i bygden. 400 av 
dessa bor i byarna Knås, Stutt och Västbygge som 
ligger kring kyrkan och vid den glittrande Vanån 
som stilla rinner genom byn. Här lever man ännu i 
stor omfattning på näringar som funnits i generatio-
ner. Skogen har en mycket stor betydelse för byg-
den, på myrarna runt om i Venjan plockas årligen 
många hinkar av ”skogens guld”, hjortronen, som är 
något av bygdens ädelmärke, och i Venjanssjön fiskas 
den unika venjanssiken.
Venjan ligger avsides med ändå centralt. Inga stora 
genomfartsleder korsar bygden men på trivsamma 
mindre vägar tar du dig snabbt till Sälenområdet, 
Mora, Malung, Älvdalen eller Vansbro. Alla större 
orter i norra Dalarna ligger med Venjan som ett nav 
i mitten vilket gör att du som turist har lätt att finna 
utflyktsmål inom ett stort geografiskt område om du 
väljer Venjan som din centralort. 

På vår hemsida www.venjan.se hittar du allt vad 
vårt smörgåsbord kan erbjuda. Där kan du boka bo-
ende och en del aktiviteter i bygden. 

Har du frågor eller funderingar vänder du dig till 
Venjans Camping eller Åbackens Vandrarhem, alter-
nativt skickar en förfrågan till oss på info@venjan.se.
Kom ihåg att ditt besök i Venjan skapar förutsätt-
ningar för vår bygd att leva vidare, att skolan och 
affären överlever och Venjan som by får en bra 
framtid.

Så hittar du till Venjans socken
Venjan ligger i anslutning till bland annat Inlands-
vägen E45, cirka 50 kilometer från Vasaloppsorterna 
Sälen och Mora. Till Venjan tar man sig bekvämast 
med bil, hyrbil eller taxi men det finns även buss-
kommunikationer, tåg och flyg finns i Mora.
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Bo – göra – natur
Kräggå kvarn
Gammal kvarnmiljö från 1800-talets början. Un-
der sommaren kvarnaftnar med levande musik och 
mjöltillverkning. Här finns utflyktsbord uppställda.

Fäbodar
Runt omkring i Venjan finns de gamla fäbodarna 
kvar, i många fall i originalskick.
De flesta ligger omkring en mil från socknen och de 
är alla värda ett besök. 

I Norrgårdssäls fäbodar finner du den gamla liktallen 
och en charmerande gammeldags fäbodmiljö. Har 
du kaffekorgen med dig finns rastplatsen här.

Kättboåsen i den södra sockendelen erbjuder en fager 
fäbodmiljö och ibland bjuder man upp till fäbod-
dagar med välsmakande fikabord.

Fäboden Matsäl är ännu levande med många djur 
under sommaren.
Tibergets fäbodställe är en plats omgärdad av historia 
och mystik. Här bodde det för 400 år sedan en fast 

befolkning och traditionen säger att det här också 
funnits en medeltida kapellbyggnad. Den finns nu-
mera att beskåda vid Venjans hembygdsgård.

Gammelgården
Vid Venjans Camping finns också norra Venjans 
hembygdsgård. Den äldsta byggnaden, den så kall-
lade ”kyrkladan” ska enligt traditionen härröra från 
Venjans första kapell med anor från 1400-talet. 
Huvudbyggnaden kommer från byn Västbygge och 
är en typisk venjansgård från 1700-talets mitt. För 
visning kontaktar du Venjans camping.

Landbobyns Gammelgård
Ligger på sin ursprungliga plats inne i bykärnan. 
Gården byggdes i mitten av 1700-talet och består 
av tio byggnader. Här har byn aktiviteter vid större 
sommarhelger. För visning ring 0250-66 31 06.

Minnesstenen vid Kättbo kapell
På en hög kulle i Kättbo finner du det idylliska ka-
pellet och en hänförande utsikt över bygden. Utan-
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för kyrkan står minnesstenen som restes 1934 ”Till 
hågkomst av skidrännarna Lars och Engelbrekt från 
Kettilbo och deras behjärtade fosterländska gärning 
nyårstid 1520”.

Det var alltså från denna lilla by som de två män 
kom som jagade ifatt den blivande kungen Gustaf 
Wasa och på så sätt på en unikt sätt ändrade den 
svenska historien. Detta är en plats som du måste 
besöka.

Danskladan
Vid bystugan i Kättbo finns den gamla danskladan 
som har sitt namn för en händelse år 1521. Timret i 
ladan har åldersbestämts till 1300-talet.

Finngruvan
Finngruvan är den högst belägna av byarna. Un-
der första hälften av 1600-talet invandrade finnar 
till bygden och lyckades bryta mark och odla upp 
området. Byn har än idag kvar den karaktäristiska 
bymiljön från den tiden och har många gånger in-
venterats på grund av sitt unika utseende.

Åbackens campingstugor och vandrarhem
Campingstugorna finner du centralt belägna i norra 
Venjan, grupperade men ändå avskilt, i slänten intill 
Vanån, i den vackra dalamiljön. Nära till idrotts-
plats, affär, kiosk, gym och simhall samt bibliotek. 

Ett trivsamt och prisvärt boendealternativ för den 
som älskar naturen och vill ha en aktiv semester.

På sommaren kan man avnjuta kvällarna vid 
Åbackens egna grillstuga. Där kan du och ditt säll-
skap själva tillaga er måltid.
För information ring 070-554 55 34 eller besök vår 
hemsida www.venjan.com.

Venjans camping 
Venjans Camping ligger naturskönt och lugnt belä-
get vid Venjanssjön och nära vildmarken.

Här kopplar man lätt av från stress och alla var-
dagliga måsten och får lugn och ro. Venjans cam-
ping är unik i sitt slag; med natur, tystnad, avskild-
het och stora gräsytor. Sportnörden, fiskenissen, 
vandraren och paddlaren har alla möjligheter att bli 
nöjda i här.  
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Barnfamiljerna hittar en långgrund och barnvän-
lig badplats alldeles intill campingen.
Campingen har en servicebyggnad med kök, 
duschar, toaletter, grillplatser och 34 elplatser och 
nästan obegränsade ytor för gäster med solpaneler. 
Två stora stugor med upp till sex sängplatser finns 
att hyra. Stugorna har underbar utsikt över Venjans-
sjön. Här finns kiosk med stort sortiment av glass 
och läsk. Kiosken säljer fiskekort för norra Venjans 
fiskevårdsområde.

För bokning och information ring 0250-623 10  
eller maila info@venjanscamping.se.  
Se även http://www.venjanscamping.se.
Campingen har öppet under juni, juli och augusti 
samt efter överenskommelse.

Siknäs vandrarhem – Siknäs Fyrklöver
Bo bra och billigt på ett vandrarhem nära natur och 
vatten. Vandrarhemmet har sina lokaler i en unik 
miljö i gamla Siknäs skola.

Vi befinner oss mitt i mellan Vansbro, Malung 
och Mora. Besök oss gärna på www.siknasfyr-
klover.se för mer information eller ring oss på  
072-229 37 20 alternativt 0736-40 47 00.

Johannisholms stugby/adventure
Tel 0250-600 00
E-mail info@joholm.se
www.joholm.se

Johannisholms camping och värdshus
Tel 0250-602 70
E-mail  info@johannisholm.net
www.johannisholm.net

AIK:s klubbstuga
Venjans AIK:s fina klubbstuga finns att hyra för 
grupper eller föreningar. Kanske söker du och din 
förening boende till Vasaloppet eller CykelVasan? 
Här har du fina träningsmöjligheter och närhet både 
till starten i Sälen och målet i Mora!!!

I stugan finns det möjlighet att bo upp till 12-20 
personer. Man sover i enkla sängar eller på medhav-
da madrasser (i hyran ingår säng, täcke och kudde 
men inte sänglinne). Stugan är modernt rustad med 
bastu, dusch, spis, micro och öppen spis.
För priser och bokning kontaka oss på info@vaik.se
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Venjans ordenshus
För enklare boende vid idrottsläger finns Venjans 
ordenshus. Här sover ni på medtagna madrasser men 
har tillgång till stora ytor, eget kök och toaletter.
För priser och bokning 0250-620 19 eller  
070-277 19 21.

Privata stugor
Ett antal privatpersoner i bygden hyr ut stugor både 
inne i byn och i fäbodmiljö.  
För info se www.venjan.se.

VENJANS AKTIVITETSHUS
Skytte/bowling
I Venjans Aktivitetshus finns en modern anläggning 
för dig som vill prova på luftpistol eller luftgevär. En 
utmärkt och uppskattad aktivitet för gammal som 
ung och för större och mindre sällskap. Vi anpassar 
upplägget till era önskemål.

I samma anläggning finns två bowlingbanor att 
boka för regniga dagar, mörka kvällar, för barnkalas 
eller fest.
För bokning och information 0250-623 31 eller 
070-209 33 31.

Venjansslöjd
I Aktivitetshusets butik finner du Venjansslöjd – en 
butik med anor. Här kan du njuta av hantverkarnas 
alster och bland annat inhandla den vackra Venjans-
hästen som tillverkas av Kristin Fors.
För information om öppettider 070-811 48 05 eller 
070-513 31 06.
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Bagarstuga
Vill du baka under din Venjansvistelse står en härlig 
modern men gammaldags bakstuga till förfogande. 
Du hyr den för endast 150 kronor per dag. Har du 
tur får du hjälp med receptet till Venjans omtalade 
tunnbröd.

Övriga aktiviteter
Bad
Badar gör du bäst vid Venjans camping där utsikten 
över Venjanssjön och bryggorna inbjuder till sval-
kande dopp. 

I Gävunda finns en rastplats vid Siktjärn mitt emot 
Korsnäsgården. Där kan du avnjuta din picknick och 
ta dig en simtur.

I norra delen av sjön Van vid Brintbodarna finns 
en naturskön badplats med egen sandstrand. Bred-
vid stranden ligger rester av den gamla inlandsbanan 
samt ett par gravfält från tider som flytt.

Kanot
Upplev naturen runt Venjan på de otaliga åar och 
sjösystem som omger vår socken. Att färdas utefter 
den slingrande Litterån är en naturupplevelse utöver 
de vanliga.
För hyra av kanot se www.venjan.se

Fiske
Få ställen i Dalarna kan erbjuda så många fantas-
tiska fiskevatten som Venjan. Här finns öring, harr 
och röding, men också abborre, gädda, den ovanliga 
strävlingen och inte minst den unika venjanssiken.
Välj fiskevatten efter din förmåga och ditt tycke och 
smak. Vid Majtjärn och Hålltjärn erbjuds put-and-
take-fiske och dessutom handikappanpassad brygga.
Ditt fiskekort köper du utanför kiosken, hos 
Handlar’n eller vid värdshuset Johannisholm.
För information
• Södra Venjan  0250-602 22
• Norra Venjan 070-646 23 17
• Venjanssjön 0250-237 24
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Vandringsleder och naturreservat
Njut av vacker skogsnatur på utmärkta vandrings-
leder eller i våra sex naturreservat. 
Kartor och information hos Handlar’n alternativt 
hos Venjans camping. 

Naturstig
Kör vägen mot Limedsforsen i fyra kilometer och 
sväng in på Gasjövägen. Efter cirka 1,5 km kommer 
du fram till en uppmärkt naturstig som står öppen 
för dig som besökare i Venjan.

Skoterleder
Natursköna skoterleder finns både i Kättbo och nor-
ra Venjan. Karta för norra Venjan finns i kiosken och 
för Kättbo på Källarbackens Gästgiveri.

Motionsspår
Vid Venjans AIK:s klubbstuga finns motionsspår för 
löpning och under vintern längdskidsspår i topp-
skick. För information ring 073-839 11 61.

Sugen på sylt och saft?
Under den korta bärsäsongen är tillgången stor till 
fina bärmarker runt om i Venjansbygden. Goda 
hjortronår finns guldgula myrar för hågade och 
vågade entusiaster. Blåbär och lingonmarker finns  
i överflöd, det gäller bara att hitta rätt.

Ponnyridning
Ring Mona på 070-438 69 50 för mer information.

Boule
På sommaren är det ofta bouleträningar vid boule-
banan strax nordost om kyrkan. Kommer du dit 
blir du säkert erbjuden att delta i spelet. Vill du hyra 
banorna går det också bra.

Skridskoåkning
Både Kättbosjön och Venjansjön upplevs som trev-
liga och spännande sjöar av långfärdsåkande skrid-
skoentusiaster.
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Simhallen
Venjan erbjuder möjligheter till en simtur i simhallen. 
Öppet från slutet av augusti till juni under vissa dagar.
Ring eller besök Handlar’n i Venjan, 0250-620 10

Bastu och dusch
I Venjans AIK:s klubbstuga kan du för en billig pen-
ning (mynt automater) njuta av bastubad och dusch 
i samband med din träningsrunda eller bara efter en 
lång dag i naturen.

Venjans museum
I vårt nya museum får du möjlighet att göra en resa 
tillbaka till det gamla Venjan.
För besök ring 073-804 23 11

Venjansparken/Gävundaparken
Den traditionella folkparken finns även i Venjan.  
I naturskönt läge vid Venjanssjöns strand med dans-
bana, lottstånd och servering. Kan hyras för bröllop 
och privata fester.
Information och tidsbokning 0250-620 10.
Även i Gävunda finns en naturskön folkpark som 
någon gång per år bjuder upp till dans.

Bibliotek
På Venjans lilla bibliotek ges du som besökare möj-
lighet att låna böcker och tidningar för hängmattan 
samt filmer för regniga dagar.
Öppet tisdagar 10-12 samt 17-19, torsdagar 16.30-
19.30 (1 september till 15 juni endast torsdagar). 
Tel 0250-267 94.
E-mail: biblioteket.venjan@mora.se
http://bibliotek.mora.se/web/arena/venjan

Handlar’n
Vår lokala matvarubutik. Även ombud för Apoteket, 
Systembolaget, Posten, Kassagirot och Svenska Spel. 
Handlar´n har även en grillavdelning med lättare rätter. 
Handlar’n kan även erbjuda fotografering i egen studio.
Öppet måndag-fredag 10-18 och lördag 10-13, 
lunchstängt vardagar 13-14.30.
Tel 0250-620 10.
Du kan förbeställa varor inför ditt besök i Venjan 
genom att maila oss på info@handlarnvenjan.se

Bensin och diesel
Tankar gör du på automaten på bensinstationen på 
Moravägen, glöm inte att fylla tanken inför hemresan.
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För uppdaterad info vad gäller telefon och 
kontakter: www.venjan.se

Pettersson manufaktur
Allt inom sybehör men också mycket färdigsytt. Fina 
lapptäcken, grytlappar, väskor, dukar, gardinkappor. 
Gör gärna ett besök! Skärgårdsvägen 49 i Venjan.
Tel 070-521 96 81

Ulla-Gretas fotvård
Ge dina fötter en bra början eller ett skönt slut på  
semestern! Tidsbokning 070-626 37 60.

ToppKropp
Om du har ont någonstans eller vill unna dig en 
skön stund kontaktar du Emilia som är certifierad 
massageterapeut.  
För mer information och tidsbokning: Back Emilia, 
070-30 68 680 eller emilia__e@hotmail.com

Distriktsköterska
Finns i Venjans kommunalhus. Distriktsköterskan 
når du på 0250-49 88 78.
Telefontid 8.30-9.00 måndag, tisdag och torsdag.

Träningsläger för fotbolls- och  
orienteringsklubbar
I Venjan socken finns det mesta du kan tänkas behö-
va för att ta din förening på träningsläger. Förutom 
allt det förut nämnda har vi en av Dalarnas finaste 
fotbollsplaner som går att hyra, dessutom en orien-
teringskarta över området kring Litterån. Hör av 
dig till oss så paketerar vi din vistelse.Förfrågningar 
mailas till info@venjan.se
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Venjans socken
i hjärtat av norra Dalarna ligger som ett nav  
i mitten av Mora, Vansbro, Malung, Sälen och 
Älvdalen. Med omkring fem mil till alla de 
intilliggande orterna och med en av Sveriges 
närmaste vildmarker passar Venjan utmärkt 
för dig som letar efter det genuina och mer 
naturnära Dalarna.

Som ytterligare ett bevis på Venjans unika 
vildmark invigdes under 2010 sex nya natur-
reservat som inbjuder till besök. Visst låter det 
lockande att vandra i eller njuta av utsikten  
eller sällsynta arter vid Gåstjärnskölen, på 
Skärmyren, i Nordbläster, på Ålderfljot, vid 
Hjärttjärnsberger eller i Gessi.
Varmt välkomna till Venjans socken  
– en central ort i norra Dalarna!
Du hittar uppdaterad information på  
www.venjan.se


