APPELL !! REDD JAKTHUNDEN DIN !
Som denne nettsidens navn tilsier har vi de aller fleste her «inne» en lidenskapelig interesse for vår
kjære hobby. Harehunden og miljøet rundt den gir oss alle en uvurderlig glede og ro i en ellers som
regel stressende hverdag. Treningen av valpen, spenningen med fremgang, de første famlende
losene og samarbeidet med den kommende jakthunden driver oss frem og gir oss i mange fold
tilbake. I tillegg er vi heldige som kan være med å føre en viktig del av Norsk kulturarv videre.
Som de fleste vet har bruken av den drivende hunden i de siste 20 årene blitt mer og mer et
sjansespill rundt hundens overlevelse. En oversikt fra Rovdata viser at antall ulvedrepte jakthunder
de siste 12 årene er så mange som 140 – 150.
Den siste tidens heftige debatter og nye bestemmelser i forhold til ulveforvaltningen har vel ikke gått
u-påaktet hen. Med bakgrunn i dette ser det dessverre ut som om situasjonen for våre hunder
kommer til å forverre seg de kommende år. 22. februar forsøkte myndighetene å innføre permanent
båndtvang innenfor ulvesonen. Uten å lykkes. Eneste måten å omgå båndtvangen skulle være å
utstyre hunden med en beskyttelsesvest. Kommer dette forslaget opp igjen ?
I de to siste årene har jeg arbeidet med å utvikle en beskyttelse for hundene våre. Ideén har vært å
kunne utvikle en drakt som gir optimal beskyttelse, er lett og behagelig for hunden og som har en
«overkommelig» pris for de fleste av oss. I tillegg skal den være lett tilgengelig på markedet. Mine
samarbeidspartnere i prosjektet har blant annet vært Innovasjon Norge og NTNU (Norges Tekniske
Naturvitenskaplige Universitet) Løsningen som nå foreligger er i tillegg patentsøkt.
Firma Safe Guard as ble stiftet 1. August 2016 og har kontinuerlig arbeidet med utviklingen. Status er
pr. i dag at produktet for hund er ferdig utviklet og vi står foran produksjon og testing av prototyp.
Drakten blir produsert i et spesialtilvirket kevlartekstil produsert i Sveits. Dette stoffet er fleksibelt,
tynt, vannavstøtende og såkalt «pustende». Vekten på en drakt beregnet for en middels stor hund
(støver) vil være ca. 800 gram. Fra rovdyret biter til beskyttelsen utløses er det beregnet å ta kun 2
millisek. Beskyttelsen vil dekke hele hundens kropp og ikke bare ryggen. Det har i tillegg vært et viktig
prinsipp for oss at hverken byttedyr(hunden) eller rovdyret skal ta skade. Et foreløpig estimat tilsier
at utsalgsprisen vil være ca. kr. 5.000
Og så kommer det jeg egentlig ønsker å formidle. Produksjon og testing av en prototype koster mye
penger. Vårt nystartede aksjeselskap med kun tre eiere må ut å søke videre økonomisk støtte fra
blant annet Innovasjon Norge. Imidlertid viser det seg at krav for å få tildelt støtte er at vi må
dokumentere at vi har solgt produktet og at markedet er tilstede. Det er vanskelig å selge et produkt
som ennå ikke er produsert. Vi trenger hjelp til å bekrefte markedet !
Med bakgrunn i hva dere har lest ber vi dere ta stilling til følgende forslag :
Vi tilbyr dere en redusert introduksjonspris ved kjøp av beskyttelsesdrakten. Prisen vil da være kr.
4.000 for en drakt og dere må bekrefte at dere godtar avtalen. Imidlertid vil avtalen være ugyldig om
testing av prototyp skulle vise at drakten ikke fungerer som antatt. Dere skal derfor uansett ikke
betale kjøpesummen på kr. 4.000 om den videre utvikling og testing skulle vise seg å slå feil. Så
derfor hundeeiere, vær med på å redde jakthunden din!
Send din bestilling/interesse til Pål Kværner på e-post : pa-kvae@online.no

