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Smarta stängsel förebygger viltolyckor 
 
Hela 20% av viltolyckorna i Sverige sker på vägar som omgärdas av viltstängsel. Nya studier visar att en 
svensk innovation kan begränsa kollisioner mellan fordon och vilda djur i dessa områden.  
 
Över 50 000 rapporterade viltolyckor om året där både människor och djur drabbas. 
Det kostar samhället drygt tre miljarder kronor – varje år. Vägar och tågbanor måste bli säkrare än de är 
idag. 
 
Michael Karlsson och Mimmi Wientorp från Västerås är grundare och ägare av Viltvägen AB vars verksam-
het handlar om att skapa lösningar för säkrare vägar för både djur och människor. Sedan en tid tillbaka har 
deras patenterade uppfinning, Viltslussen, ingående studerats och utvärderats vid Gårdsjö Älgpark i Heby. 
Resultaten är mycket tillfredställande. 
 
”Statistiken talar sitt tydliga språk. I vårt land sker en viltolycka var tionde minut.  
Vi har nu i praktiken sett att Viltslussen fungerar effektivt vilket innebär att den faktiskt kan spara människo-
liv och minska djurens lidande. Vid de senaste testerna i Gårdsjö Älgpark tog det efter monteringen inte 
lång tid innan den första älgen hade gått igenom” berättar en glad Mimmi Wientorp.  
 
  Företagets innovation utgörs av en mjuk och fjädrande grind som tillåter vilda djur att ta sig tillbaka till 
naturen om de råkat komma över på fel sida av viltstängslet. När djuret springer längs viltstängslet för att 
komma bort från vägen, leds de in i en fålla som avslutas med en grind i en avvikande färg och utformning. 
Djuret söker sig då mot grindens ribbor som öppnar sig med endast ett minimalt tryck. Även mindre djur 
kan passera. 
   
”Det smidiga med Viltslussen är att den så enkelt kan integreras i ett befintligt stängsel. Det finns statistik 
och kunskap om vilka områden som är mest utsatta och vilka riskområden som bör prioriteras. Och där 
börjar våra insatser med smarta stängsel” säger Mimmi Wientorp. 
 
  De nya studierna har resulterat i dokumentation i form av film och bilder. Företaget planerar nu för att få 
ut Viltslussen på olycksdrabbade vägar och tågbanor. Skyltfonden har även beviljat Viltvägen AB medel för 
fortsatta studier i samarbete med Trafikverket.  
  Idén till Viltslussen uppstod efter att Michael Karlsson en morgon i bilen sett en stressad hjort springa inn-
anför viltstängslet längs E 18. Det han såg väckte frågor hos honom. Kan man förhindra detta? Går det att 
öka säkerheten längs vägarna? 
 
” Vår mission är att förvandla omöjliga olycksvägar till möjliga utvägar. Vi anser att det är ett sätt att visa 
respekt och ta ansvar för både människor och naturen. Stängsel är ju fortfarande det mest effektiva sättet 
att förebygga viltolyckor på men när vi sätter upp dessa hinder är det också vårt ansvar att se till att lotsa 
djuren tillbaka. Vi drar ju vägar genom deras revir” menar Michael Karlsson. 
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