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HiQ I INNOVATIVT PROJEKT FÖR ATT RÄDDA
NOSHÖRNINGAR I KENYA
1970 fanns 20 000 spetsnoshörningar i Kenya. I dag är antalet nere på 650. HiQ är
stolt att bidra med teknisk kompetens till Project Ngulia - ett initiativ där man med
hjälp av ny teknik ska skydda djuren från tjuvjägare och vända utvecklingen.
	
  

Bakom projektet finns Kenya Wildlife Service som gått samman med amerikanska
Stimson Center och Linköpings Universitet, som i sin tur kopplat in HiQ för att
utveckla och testa tekniken. Projektet kallas Project Ngulia efter reservatet där den
nya tekniken ska införas.
- Vi jobbar redan med att utveckla smarta hem, smarta bilar och smarta städer. Nu
är det dags för den smarta savannen. Tjuvjakten på noshörning ökade med 5 000
procent bara mellan 2007 och 2012 och det är inte enbart djuren som är i fara. Även
parkvakterna riskerar sina liv varje dag, säger Patrik Holm på HiQ i Linköping.
Mycket av projektgruppens arbete fokuserar på så kallad sensorteknik och de
sensorer som finns i en smartphone. Utifrån det utvecklas applikationer så att
parkvakterna på ett enkelt sätt kan kommunicera, orientera sig och rapportera spår
av djur och tjuvskyttar. Telefonerna fungerar också som säkerhetslarm. I projektet
testas även alltifrån värmekameror till drönare och skottdetektorer.
- Parkvakterna har tidigare haft väldigt lite att sätta emot tjuvskyttet men nu jobbar vi
i ett tätt samarbete för att möta vakternas behov och önskemål. HiQ har varit på plats
i Kenya och vi samarbetar också med Kolmården, för att kunna testa olika tekniker i
rätt miljö och med rätt djur, förklarar Patrik Holm.
På sikt är målet att bevakningssystemet ska kunna skalas upp och användas även på
andra platser och vid andra typer av hotbilder.
- Vi brinner för att förenkla och förbättra med hjälp av teknik, och det blir knappast
tydligare än i det här projektet. Vi skapar en enklare och tryggare arbetsvardag för
parkvakterna samtidigt som vi räddar djuren från utrotning, säger Lars Stugemo, VD
och koncernchef på HiQ.
Läs mer om den ”smarta savannen” i HiQ Magazine eller se filmen om projektet.
För mer information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. +46 8 588 90 000
Patrik Holm, VD HiQ Ace i Linköping, tel. +46 708 44 99 76
Peter Lindecrantz, Informationschef, HiQ, tel. +46 704 200 103
HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv. Vi är en given partner till
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1400 specialister och
finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm MidCap. För mer
information och inspiration, besök www.hiq.se	
  

