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• Hälften av Sveriges sjöar och vattendrag klarar inte kraven för god vattenstatus, vilket 
är ett mått som mäter den ekologiska och vattenkemiska statusen i alla inlands- och 
kustvatten. 

• Nissan är ett av de vattendrag som inte klarar kraven, och det är t.ex. inte 
rekommenderat att äta lax som fiskas idag.

• I dagsläget sker mycket av insamlandet av vattenkvalitédata manuellt, där man helt 
enkelt ror ut eller tar enstaka prover från strandkanten i vattenflaskor, ofta med långa 
avstånd mellan mätpunkterna, som sen skickas på analys. 

En av utgångspunkterna för projektet



• Catfish är ett system som består av 
två drönare. En flytande plattform 
(CAT) och en undervattensdrönare 
(FISH), som skall användas för 
övervakning av vattenkvalité, där 
vi kommer kunna göra 
realtidsmätningar (t.ex. en 
mätning varje sekund) av stora 
ytor m.h.a. sensorer, där data 
skickas trådlöst direkt till en dator 
för analys och grafisk presentation. 



• Vi testade systemet i maj, och utifrån dessa erfarenheter bygger vi om och 
förbättrar hela systemet (kommer nu även att vara en kamera med tre 
ljusstarka lampor i fisken), dragit om hela elektroniken och byggt om 
vinschen.

• Ambitionen är att innan vintern, göra fler tester, och sen ytterligare 
justeringar. Sen under våren skall vi börja samla in data med systemet.



Catfish drönaren och fyra sensorer

1 st sensor (TriOS): 
1. Dissolved oxygen.

3 st sensorer (TriOS): 
1. TpH-D sensor: Temperatur och pH.
2. NICO plus sensor: Nitrat och Turbiditet.
3. CDOM (Coloured Dissloved Organic Matter) sensor.



Test på Simstadion Halmstad maj 2022

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vattendronare-med-ny-teknik-ska-ta-reda-pa-hur-nissan-
mar?fbclid=IwAR2i6dptlrBGmB8ev2j7eaI7xuolGklOT1mepF9X7vQAPyYvMTVDtiRaOJA&fs=e&s=cl

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/vattendronare-med-ny-teknik-ska-ta-reda-pa-hur-nissan-mar?fbclid=IwAR2i6dptlrBGmB8ev2j7eaI7xuolGklOT1mepF9X7vQAPyYvMTVDtiRaOJA&fs=e&s=cl


Exempel på parametrar som vi kommer att mäta
• Temperatur

• PH: Försurningen skadar djurlivet i sjöar och vattendrag. Låga pH-värden ger skador på känsliga arter av 
fisk och andra vattenlevande organismer.

• Kväve och fosfor: Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor. Gödsling tillför sedan mer 
kväve och fosfor. När vatten rör sig genom marken, eller rinner på ytan, följer en del av växtnäringen 
med. Detta orsakar i övergödning med igenvuxna sjöar och vattendrag, minskad biologisk mångfald, 
försämrad vattenkvalitet och syrebrist som resultat. Näringsämnena kan även orsaka kraftiga 
algblomningar.

• Syretillstånd (dissolved oxygen): Vattnets syretillstånd är avgörande för kemiska/biologiska skeenden 
och för organismerna som lever i vattnet. Blir syretillståndet för lågt, dör fisk och andra vattenlevande 
organismer.

• TOC (totalt organiskt kol): Halten av organiskt material ger upplysningar om förekomsten av 
syreförbrukande ämnen. Det vill säga organiska ämnen som när de bryts ner konsumerar syre. Därmed 
fås en uppfattning om risken för låga syrgashalter.

• Alkanitet (motståndskraft mot försurning): Eftersom alkaliniteten utgör grundvattnets motståndskraft 
mot försurning, är en hög alkalinitet önskvärd.

• Turbiditet: är ett mått på grumlighet i vatten. Förhöjda nivåer kan bero på organiskt och oorganiskt 
material. Några vanliga komponenter är humus, lera, järn och mangan. Grumlighet är inte ett problem i 
sig, men är inte ett bra tecken för vattnets kvalitet. Turbiditet höjer risken för vattenburna smittor och 
mikrobiologisk tillväxt, vilket innebär att mikroorganismer (bland annat bakterier) växer till storlek och 
antal. 

• Vattendjup med sonar.

• Oil in water (olja/diesel/bensin i vattnet)



• De data vi samlar in ger ett underlag till beslutsfattare och myndigheter (t.ex. 
kommun och länsstyrelse) och kompletterar de manuella mätningar som redan 
görs idag, för att öka förståelse och på så sätt förbättra beslutsfattande för att 
klara kraven för god vattenstatus. 

• Här kommer vi fortsätta att utveckla mjukvaran för insamling av data från 
sensorerna, analysen och den grafiska presentationen av insamlad data.

• Detta kommer att ge beslutsfattare en bättre förmåga än idag, att t.ex. kunna 
spåra var utsläpp sker och hur det påverkar vattenkvalitén, då man har fler 
datapunkter och man kan på så sätt jobba mer proaktivt och stoppa utsläpp.



• Vi jobbar tillsammans med Halmstad Kommun, och vi kommer att, i ett 
första skede, prova drönaren i Nissan, men vår ambition är att skala upp 
projektet, så att vi kan nå ut till fler.

• Hela projektet syftar till att på ett övergripande plan ta fram en 
systeminnovation, där Catfish drönaren blir en del i ett större 
sammanhang genom att effektivare organisera och samla in miljödata för 
att stötta de aktörer som är ansvariga och på sikt bidra till att lösa de 
miljöproblem som vi står inför.

• Vi kommer att fortsätta att bygga nätverk/samarbeten mellan högskola, 
kommun, studenter och företag som arbetar inom innovation och 
hållbarhet med fokus på vattenkvalité för att sprida kunskapen och 
lärandet till fler aktörer. 

• Vi har byggt en virtuell mötesplats (www.catfishproject.com) i form av en 
webbplats, där vi bl.a. samlar info om projektet och ska redovisa data som 
drönaren samlar in.



Projektet Catfish ligger i linje med Högskolan i Halmstads arbete vad gäller samverkan med näringslivet och 
organisationer med syfte att bidra praktiskt med utbildning och forskningsresultat. I projektet arbetar ett 20 
tal studenter med att designa och utveckla drönaren tillsammans med oss, vilket ger studenterna viktig 
praktik, som kompletterar deras teoretiska studier. Att arbeta med ”skarpa utmaningar”, som i fallet med 
Catfish, är något som vi på högskolan kommer att fortsätta med, och genom detta bygga nätverk med olika 
aktörer.



Några av våra samarbetspartner

• Ellinor Waldemarson, Kommunekolog Halmstad Kommun.

• Annette Böhm, GIS-samordnare, Halmstads kommun, Geografisk 
information, bygg- och miljöförvaltningen.

• Anders Hedefalk och Jimmy Braun Laholmsbuktens VA (LBVA).

• Sofia Yngstrand samordnare för Nissans vattenråd och Jenny Axelsson 
Suseåns vattenråd och Hushållningssällskapet. 

• Vi samarbetar också med en leverantör av sensorer (TRIOS) genom 
Aquacom Nordic AB och Joans Arvidsson som är VD.

• John Strand på Hushållningssällskapet och John Fidler på Naturcentrum. 



Frågor, input eller idéer till utveckling


