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Giftiga alger ska upptäckas innan blomning
 SVT Nyheter Skåne. 2018-08-10 05:04

Algblomning som geggar igen sjöar är inte alltid farlig,
utan bara äcklig. Nu utvecklar forskare i Lund en
metod för att på förhand kunna avgöra om en
kommande algbloming är giftig.
Biologen Emma Johansson och hennes assistent är
ute på Vombsjön för att ta vattenprover. De vill hitta en
metod som snabbt kan avgöra statusen på en
algblomning. Detta genom att identifiera
cyanobakteriens dna.
- Principen är att extrahera dna från vattenprover och
sedan leta efter de gener som är intressanta. Då går
det att avgöra om en algblomning är på ingång och om
den är giftig, säger Emma Johansson, doktorand i
akvatisk ekologi, vid Lunds universitet.
Längre framförhållning
Lyckas forskarna ringa in cyanobakteriens genetik,
kan myndigheter slå larm om giftiga alger, långt innan
de hopar sig.
- Förhoppningsvis ska det gå att avgöra en vecka
innan en algblomning uppstår, säger Emma
Johansson.
Forskarna har valt att studera Ringsjön och Vombsjön.
Den senare bland annat för att det är en
dricksvattentäkt.
- Jag tror att metoden kan vara värdefull bland annat

- Det är helt olika arter i marina vatten och insjöar.
Dessutom ser spridningsvägarna helt annorlunda ut till
havs, säger Emma Johansson.
© SVT Nyheter Skåne
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Se webartikeln på http://ret.nu/BoB23f7X

för vattenverken. De kommer att vara förberedda på ett
helt annat sätt, säger Emma Johansson.
Andra förutsättningar till havs
Däremot är det inte självklart att metoden går att
tillämpa i till exempel Östersjön. Till havs råder
nämligen helt andra förutsättningar.

Sida 2 av 7

Nyheter - Lunds universitet

Uttag 2018-08-10

Giftalgers hemlighet kan var på väg att lösas
 Norra Skåne. 2018-08-09. Sida: 13
Joakim Stierna

LUND-VOMB

B13

NORRA SKÅNE n TORSDAG 9 AUGUSTI 2018

Skåne

Efter sommarens algblomningar framstår Emma
Johanssons forskning som mer angelägen än
någonsin. Hon vill kartlägga giftiga cyanobakteriers
(blågrönalgers) dna och på så sätt ta fram en metod
för att i ett tidigt stadium, innan sjöar och hav
förgiftas, varna för att en giftig blomning är på väg.
- Vi hoppas att metoden ska vara utvecklad tills jag
disputerar, inom två år. Det finns inga garantier för att
vi lyckas, men det hade varit nice om det gick. Det
hade varit ett användbart verktyg för samhället, säger
Emma Johansson när hon med säker hand styr den
lilla motorbåten ut i Vombsjön för att ta prover.
- Blomningar kan vara besvärliga. De kan få förödande
effekter för hundägare, kreatur eller småbarn, fortsätter
hon.
Fallet med hunden Eddie i somras, som förgiftas av
giftalger, är ett exempel på detta.
Ägaren hade gjort vad hon kunnat och först
kontrollerat på internet de senaste rapporterna om

kundtjänst: Prenumeration och privatannonser 0774-41 00 41. Redaktion: Väpnaregatan 6, 281 81 Hässleholm. Redaktör: Stefan Olofson 0704-14 25 53. e-post: fornamn.efternamn@nsk.se.

Moderat avgår efter fuskförsök
n maktmissbruk.

Karin Olsson (M) ville att S-politiker skulle fixa bostad

MAlMö

att han behövde en bostad.
Hon bad också Andreas
Schonström om hjälp med
att ordna en bostad åt sonen hos Riksbyggen.
”Ursäkta att jag stör men
jag behöver Din medmänskliga hjälp.” inledde
Karin Olsson mejlet.

Det var på tisdagen som
kommunalrådet Andreas
Schönström (S) fick ett
mejl från politikerkollegan Karin Olsson (M). De
har båda suttit i Trygghets
och Säkerhetsberedningen
i Malmö.
I mejlet förklarade Karin Olsson att hennes son
skulle flytta till Malmö och

svarade dock nekande på
mejlet och tog samtidigt
avstånd från hennes vädjan.
”Jag måste uttrycka min
stora förvåning över det
du skriver. Den tjänst du
ber mig om ska inte förekomma i någon del av
Malmö stads organisation eller i någon annan av

Malmömoderaten karin
Olsson bad sin socialdemokratiska kollega
Andreas Schönström
om att hjälpa hennes
familjemedlemmar att
få en lägenhet.
Hon avgick på onsdagseftermiddagen.

Andreas

Schönström

jAG blEV cHOcKAD
föRVÅNAD OcH
SEDAN ARG. föR MIG
äR DET OTäNKbART
ATT MAN GöR SÅHäR.
samhällets institutioner.”
skrev Schönström.

när Skånskan når An-

dreas Schönström berättar
han att Karin Olsson också
ringde upp honom efteråt
och bad om samma tjänst
igen.
– Jag blev chockad och
förvånad och sedan arg.
För mig är det otänkbart
att man gör så här. Vi ska
bygga ett samhälle för alla,

men det bygger på att alla
lyder under samma regler.
Som politiker agera så som
man tycker att samhället
ska fungera. Samma regler
ska gälla för alla, säger han.

Peter Ollén sitter som

kretsordförande på Malmömoderaterna och har
arbetat tillsammans med
Karin Olsson i flera år.
När tidningen ringde
upp honom vid 15.30-tiden

på onsdagen hade han ännu inte kommit i kontakt
med Karin Olsson.
Han reagerar starkt på
det inträffade.
– Detta är helt emot vad vi
står för. Som politiker ska
du företräda andra människor och vara en stödjande hand för dem som
inte själva kan tala för sig.
Detta förtroende ska naturligtvis aldrig utnyttjas i
egen favör vid något tillfälle, säger Peter Ollén.
– Vi förutsätter att hon
avsäger sig sina uppdrag,
hade det varit jag så hade
jag gjort det.
Han betonar dock att
Karin Olssons varit en
driven person i partiet

under sin tid som aktiv.
– Detta är en genuint engagerad person som jobbat på arbetsförmedlingen
i hela sitt liv och som med
hjälp av sitt kontaktnät
och erfarenheter har försökt att hjälpa folk i sin
omgivning, säger Peter Ollén.

Minuter efter samtalet
med Skånskan skickade
Peter Ollén ett sms med
beskedet om att Karin Olsson avsagt sig sina uppdrag som politiker.
Skånskan har sökt Karin
Olsson för en kommentar,
men utan resultat.
Oscar Schau

Giftalgers hemlighet kan var på väg att lösas
lUND-VOMb

efter sommarens algblomningar framstår
emma Johanssons
forskning som mer
angelägen än någonsin. Hon vill kartlägga
giftiga cyanobakteriers
(blågrönalgers) dna och
på så sätt ta fram en
metod för att i ett tidigt
stadium, innan sjöar och
hav förgiftas, varna för
att en giftig blomning är
på väg.
– Vi hoppas att metoden
ska vara utvecklad tills
jag disputerar, inom två
år. Det finns inga garantier för att vi lyckas, men
det hade varit nice om
det gick. Det hade varit
ett användbart verktyg för
samhället, säger Emma
Johansson när hon med
säker hand styr den lilla
motorbåten ut i Vombsjön
för att ta prover.
– Blomningar kan vara
besvärliga. De kan få förödande effekter för hundägare, kreatur eller småbarn, fortsätter hon.
Fallet med hunden Eddie i somras, som förgiftas
av giftalger, är ett exempel
på detta.
Ägaren hade gjort vad
hon kunnat och först kontrollerat på internet de
senaste rapporterna om
blomningar. De visade att
badvattnet var rent.

– Men blomningar kan
uppstå på några timmar
eller dagar. Det som var
aktuellt för två veckor sedan är det inte i dag, säger
Emma Johansson.
Problemet är att myn-

digheterna i dag inte kan
förutse ett utbrott av giftalger. Dagens metod, att
ta prover och sedan analysera dem i mikroskop
för att leta efter de farliga
typerna av cyanobakterier
(det som i folkmun kallas
blågröna alger) är tidskrävande.

kunskapen om varför
visa blågrönalger blir giftiga när de blommar, medan andra inte blir det, är
bristfällig.
Sambanden är komplexa. En blomning behöver inte nödvändigtvis bli
giftig (toxisk).
Man vet inte heller varför bakterierna producerar gift. Det finns olika
teorier, till exempel att det
skulle röra sig om något
slags skydd.
– Jag vill se vad som genetiskt skiljer de bakterier
som producerar toxin mot
dem som är ofarliga. Ifall
vi vet det kan vi skicka
proverna till ett dna-labb
och bara leta efter de generna, säger Emma Johansson.
Ett sådant test skulle
kunna förutsäga ett utbrott innan detta har inträffat och analyserna
hade gått fortare och enklare.
För att förstå giftalgerna och få material till sin
forskning tar Emma Johansson prover från Ringsjön och Vomb varannan
vecka.
Provperioden
pågår
från maj till september.
Tillsammans med sin
assistent åker hon ut i en

Emma Johansson och hennes assistent Franca Stábile tar olika vattenprover från olika djup i Vombsjön.

liten hyrd motorbåt och
tar prover på vattnet på
olika djup. Hon mäter parallellt syrehalt, temperatur och ljus.
När tidningen var med
ute på Vombsjön var det
en solig dag med lagom
temperatur. Emma Johansson hade varit orolig för
att vinden skulle vara för
stark, men den lugnade
sig och endast en måttlig nordvästvind krusade
sjön.
– Nu är förhållandena
optimala. Vi har under
långtid haft sol och det
har varit stilla. Det är idealiskt för cyanobakterierna.

Det ska bli intressant att
se vilka arter vi hittar och
i vilka proportioner, säger Emma Johansson när
hon har tagit de vattenprover hon behöver och
koncentrerat algerna i små
flaskor.
För att alla som är oroliga av att drabbas av giftiga blomningar har Emma
Johansson ett råd.
– Använd det sunda
förnuftet. Titta på vattnet
och lukta. Giftiga blomningar avger en nästan kemisk doft och vattnet blir
grönblått, säger hon.
Joakim Stierna

fOTO: jOAKIM STIERNA

Med ett särskilt instrument mäter Emma Johansson temperatur, syrehalt och ljus på olika djup.

blomningar. De visade att badvattnet var rent.
efter de generna, säger Emma Johansson.
- Men blomningar kan uppstå på några timmar eller
dagar. Det som var aktuellt för två veckor sedan är det
inte i dag, säger Emma Johansson.

Ett sådant test skulle kunna förutsäga ett utbrott innan
detta har inträffat och analyserna hade gått fortare och
enklare.

Problemet är att myndigheterna i dag inte kan förutse
ett utbrott av giftalger. Dagens metod, att ta prover och
sedan analysera dem i mikroskop för att leta efter de
farliga typerna av cyanobakterier (det som i folkmun
kallas blågröna alger) är tidskrävande.

För att förstå giftalgerna och få material till sin
forskning tar Emma Johansson prover från Ringsjön
och Vomb varannan vecka.
Provperioden pågår från maj till september.
Tillsammans med sin assistent åker hon ut i en liten

Kunskapen om varför visa blågrönalger blir giftiga när
de blommar, medan andra inte blir det, är bristfällig.
Sambanden är komplexa. En blomning behöver inte
nödvändigtvis bli giftig (toxisk).
Man vet inte heller varför bakterierna producerar gift.
Det finns olika teorier, till exempel att det skulle röra sig
om något slags skydd.
- Jag vill se vad som genetiskt skiljer de bakterier som
producerar toxin mot dem som är ofarliga. Ifall vi vet
det kan vi skicka proverna till ett dna-labb och bara leta

hyrd motorbåt och tar prover på vattnet på olika djup.
Hon mäter parallellt syrehalt, temperatur och ljus.
När tidningen var med ute på Vombsjön var det en
solig dag med lagom temperatur. Emma Johansson
hade varit orolig för att vinden skulle vara för stark,
men den lugnade sig och endast en måttlig
nordvästvind krusade sjön.
- Nu är förhållandena optimala. Vi har under långtid
haft sol och det har varit stilla. Det är idealiskt för
cyanobakterierna.
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Det ska bli intressant att se vilka arter vi hittar och i
vilka proportioner, säger Emma Johansson när hon har
tagit de vattenprover hon behöver och koncentrerat
algerna i små flaskor.
För att alla som är oroliga av att drabbas av giftiga
blomningar har Emma Johansson ett råd.
- Använd det sunda förnuftet. Titta på vattnet och
lukta. Giftiga blomningar avger en nästan kemisk doft
och vattnet blir grönblått, säger hon.
© Norra Skåne
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
Läs hela artikeln på http://ret.nu/8KhOKpsJ
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Giftalgers gåta kan bli löst
 Skånska Dagbladet. 2018-08-09. Sida: 1

FORSKNING

Du glömmer väl inte bort
Trollsjökväll kl. 19.00 i Eslöv idag?

Varmt välkomna ner
till Trollsjöparken önskar

Många giftiga algblomningar upptäcks för sent

A

TORSDAG 9 AUGUSTI 2018
Årgång 131 | Nummer 182 | Pris 25 kr

eftersom analysmetoderna av vattenproverna är
långsamma. Det vill forskaren Emma Johansson ändra
på. Hennes forskning syftar till att få fram ett test som
kan ge utslag redan innan ett utbrott sker.
© Skånska Dagbladet
Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej
distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
Retriever eller den enskilde utgivaren.
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M-politiker
ville runda
bostadskön

FORSKNING

■ Karin Olsson (M) mejlade sin socialdemokratiska kollega
Andreas Schönström och bad honom att ordna en bostad
åt hennes familjemedlemmar. I meddelandet angav hon två
exakta adresser.
– Jag blev chockad och förvånad och sedan arg. För mig är
det otänkbart att man gör så här. Vi ska bygga ett samhälle för
alla, säger Andreas Schönström (S).
SKÅNE A5
MELLANSKÅNE

Läs hela artikeln på http://ret.nu/vWjUvtUy

Hanno Retslöf besökte Eslövs officiella badplats i Ringsjön när det var 34
grader varmt i går. Hörby bibliotek tvingades stänga. FOTO: LENNART ANDERSSON

34 grader varmt i Mellanskåne
NÖJE

Dansant nostalgikalas
Robert Gustafsons
alterego Roland Järvserup och hans band
Rolandz kommer till
Tivoliparken
i Kristianstad.
B1

Slottsgatan 33 • Öppet 13–04
Alla visar ID • Åldersgräns 20 år
Spelar du för mycket?
Ring Stödlinjen 020-81 91 00.

ESLÖV A13

Dessa sorgkantade larmsignaler får
inget utrymme i valrörelsen.
LEDARE A2
SYDOST

Oklart om friskola
löser platsbehov
SJÖBO A20

Emma Johansson visar provet med koncentrerat sjövatten. Det är grönt av alger.

FOTO: JOAKIM STIERNA

Giftalgers gåta kan bli löst
■ Många giftiga algblomningar upptäcks för sent eftersom analysmetoderna av vattenproverna är långsamma. Det vill forskaren Emma Johansson ändra på. Hennes forskning
syftar till att få fram ett test som kan ge utslag redan innan ett utbrott sker.
SKÅNE A4

CASINOKVÄLL

En helt ovanlig kväll med underhållning, nöjen och casinospel.
Läs mer på casinocosmopol.se
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Giftalgers hemlighet kan lösas
 Skånska Dagbladet. 2018-08-09. Sida: 4
Joakim Stierna

LUND/VOMB
Efter sommarens algblomningar framstår Emma

A4

SkÅnSka daGbladeT n TorSdaG 9 auGuSTi 2018

SkånE örESund

Johanssons forskning som mer angelägen än
någonsin. Hon vill kartlägga giftiga cyanobakteriers
(blågrönalgers) dna och på så sätt ta fram en metod
för att i ett tidigt stadium, innan sjöar och hav
förgiftas, varna för att en giftig blomning är på väg.
- Vi hoppas att metoden ska vara utvecklad tills jag
disputerar, inom två år. Det finns inga garantier för att
vi lyckas, men det hade varit nice om det gick. Det
hade varit ett användbart verktyg för samhället, säger
Emma Johansson när hon med säker hand styr den
lilla motorbåten ut i Vombsjön för att ta prover.

Emma Johansson och hennes assistent Franca Stábile tar många olika vattenprover från olika djup i Vombsjön.

giftalgers hemlighet kan lösas
n univerSitetet.
lund/vomb

- Blomningar kan vara besvärliga. De kan få förödande
effekter för hundägare, kreatur eller småbarn, fortsätter
hon.
Fallet med hunden Eddie i somras, som förgiftas av

Efter sommarens algblomningar framstår
Emma Johanssons
forskning som mer
angelägen än någonsin. Hon vill kartlägga
giftiga cyanobakteriers
(blågrönalgers) dna och
på så sätt ta fram en
metod för att i ett tidigt
stadium, innan sjöar och
hav förgiftas, varna för
att en giftig blomning är
på väg.
– Vi hoppas att metoden
ska vara utvecklad tills jag
disputerar, inom två år. Det
finns inga garantier för att vi
lyckas, men det hade varit
nice om det gick. Det hade

Mellersta Skåne

giftalger, är ett exempel på detta. Ägaren hade gjort
vad hon kunnat och först kontrollerat på internet de

FoTo: Joakim STierna

n Vd, ansvarig utgivare och chefredaktör:

Lars sjögren
lars.sjogren@skd.se
n Redaktionschef:
pia lobell 040-660 55 58
pia.lobell@skd.se
n Webbchef:
mats kLingen 040-660 55 88

Forskaren Emma Johansson vill få fram ett snabbtest
varit ett användbart verktyg
för samhället, säger Emma
Johansson när hon med säker hand styr den lilla motorbåten ut i Vombsjön för
att ta prover.
– Blomningar kan vara
besvärliga. De kan få förödande effekter för hundägare, kreatur eller småbarn,
fortsätter hon.

Fallet med hunden Eddie i somras, som förgiftas
av giftalger, är ett exempel
på detta. Ägaren hade gjort
vad hon kunnat och först
kontrollerat på internet de
senaste rapporterna om
blomningar. De visade att
badvattnet var rent.
– Men blomningar kan
n Bitr redaktionschef:
mats g svensson 040-660 55 36
mats.g.svensson@skd.se
ReDaKtion
Besöksadress: S:t Gertrudsgatan 4A
Postadress: Box 165, 201 21, Malmö
telefon: 040-660 55 00
e-post: redaktion@skd.se
kundtjänst
Öppet måndag–fredag 8.00–15.00.
Prenumeration och privatannonsering:
0774-41 00 41 eller kundtjanst@skd.se.

uppstå på några timmar
eller dagar. Det som var
aktuellt för två veckor sedan är det inte i dag, säger
Emma Johansson.
Problemet är att myndigheterna i dag inte kan
förutse ett utbrott av giftalger. Dagens metod, att ta
prover och sedan analysera dem i mikroskop för att
leta efter de farliga typerna
av cyanobakterier (det som
i folkmun kallas blågröna
alger) är tidskrävande.
Kunskapen om varför visa blågrönalger blir giftiga
när de blommar, medan
andra inte blir det, är bristfällig. Sambanden är komplexa. En blomning behöver inte nödvändigtvis bli
PrenumerationsPriser
nya priser fr o m 1/12 2017
total: 12 mån 3 219 kr, 6
mån 1 659 kr, 3 mån 858 kr.
Budgetkonto (12 delbetalningar)
269 kr/mån.
kombo: 12 mån 2 209 kr, 6 mån
1 154 kr, 3 mån 595 kr. Budgetkonto
(12 delbetalningar) 192 kr/mån.
Företagsprenumeration: 12
mån 3 995 kr, Kombo 2 799 kr.
Alla priser inkl moms. Uppehåll i
prenumerationen förlänger inte
prenumerationsperioden.

giftig (toxisk). Man vet inte
heller varför bakterierna
producerar gift. Det finns
olika teorier, till exempel
att det skulle röra sig om
något slags skydd.
– Jag vill se vad som genetiskt skiljer de bakterier
som producerar toxin mot
dem som är ofarliga. Ifall vi
vet det kan vi skicka proverna till ett dna-labb och
bara leta efter de generna,
säger Emma Johansson.

Ett sådant test skulle
kunna förutsäga ett utbrott
innan detta har inträffat
och analyserna hade gått
fortare och enklare.
För att förstå giftalgerna och få material till sin

Företagsannonser
telefon: 040-660 55 00
e-post: annons@skd.se
WeBBredaktionen
tips: webbred@skd.se
Telefon: 040-660 56 66
taLtidning
Radiotidning för synskadade
telefon: 040-660 55 00

forskning tar Emma Johansson prover från Ringsjön och Vomb varannan
vecka. Provperioden pågår
från maj till september. Tillsammans med sin assistent
åker hon ut i en liten hyrd
motorbåt och tar prover på
vattnet på olika djup. Hon
mäter parallellt syrehalt,
temperatur och ljus.
När Skånska Dagbladet
var med ute på Vombsjön
var det en solig dag med
lagom temperatur. Emma
Johansson hade varit orolig
för att vinden skulle vara för
stark, men den lugnade sig
och endast en måttlig nordvästvind krusade sjön.
– Nu är förhållandena
optimala. Vi har under

uteBLiVen tidning
Ring vår automatiska servicetelefon som slussar dig vidare till rätt
distributionsbolag.
telefon: 040-660 55 50
måndag-lördag. Utkörning av
tidningen samma dag sker endast
i kommunerna Eslöv, Hörby och
Höör. Det förutsätter att du ringer
före klockan 08. Samtalet kostar
som ett lokalsamtal.

texter av läsarskribenter är markerade med Y

långtid haft sol och det har
varit stilla. Det är idealiskt
för cyanobakterierna. Det
ska bli intressant att se vilka
arter vi hittar och i vilka
proportioner, säger Emma
Johansson när hon har tagit
de vattenprover hon behöver och koncentrerat algerna i små flaskor.
För att alla som är oroliga av att drabbas av giftiga
blomningar har Emma Johansson ett råd.
– Använd det sunda förnuftet. Titta på vattnet och
lukta. Giftiga blomningar
avger en nästan kemisk doft
och vattnet blir grönblått,
säger hon.
Joakim Stierna
0704-14 26 56

Tidningen ansvarar ej för insänt, icke
beställt material. All redaktionell
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senaste rapporterna om blomningar. De visade att
badvattnet var rent.
- Men blomningar kan uppstå på några timmar eller
dagar. Det som var aktuellt för två veckor sedan är det
inte i dag, säger Emma Johansson.
Problemet är att myndigheterna i dag inte kan förutse
ett utbrott av giftalger. Dagens metod, att ta prover och
sedan analysera dem i mikroskop för att leta efter de
farliga typerna av cyanobakterier (det som i folkmun
kallas blågröna alger) är tidskrävande.
Kunskapen om varför visa blågrönalger blir giftiga när
de blommar, medan andra inte blir det, är bristfällig.
Sambanden är komplexa. En blomning behöver inte
nödvändigtvis bli giftig (toxisk). Man vet inte heller
varför bakterierna producerar gift. Det finns olika
teorier, till exempel att det skulle röra sig om något
slags skydd.
- Jag vill se vad som genetiskt skiljer de bakterier som
producerar toxin mot dem som är ofarliga. Ifall vi vet
det kan vi skicka proverna till ett dna-labb och bara leta
efter de generna, säger Emma Johansson.

Ett sådant test skulle kunna förutsäga ett utbrott innan
detta har inträffat och analyserna hade gått fortare och
enklare.
För att förstå giftalgerna och få material till sin
forskning tar Emma Johansson prover från Ringsjön
och Vomb varannan vecka. Provperioden pågår från
maj till september. Tillsammans med sin assistent
åker hon ut i en liten hyrd motorbåt och tar prover på
vattnet på olika djup. Hon mäter parallellt syrehalt,
temperatur och ljus.
När Skånska Dagbladet var med ute på Vombsjön var
det en solig dag med lagom temperatur. Emma
Johansson hade varit orolig för att vinden skulle vara
för stark, men den lugnade sig och endast en måttlig
nordvästvind krusade sjön.
- Nu är förhållandena optimala. Vi har under långtid
haft sol och det har varit stilla. Det är idealiskt för
cyanobakterierna. Det ska bli intressant att se vilka
arter vi hittar och i vilka proportioner, säger Emma
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Johansson när hon har tagit de vattenprover hon
behöver och koncentrerat algerna i små flaskor.
För att alla som är oroliga av att drabbas av giftiga
blomningar har Emma Johansson ett råd.
- Använd det sunda förnuftet. Titta på vattnet och
lukta. Giftiga blomningar avger en nästan kemisk doft
och vattnet blir grönblått, säger hon.
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