Företag och organisationer inom limnologi, naturvård, miljövård mm
Leta gärna själv på web-adressen "Vem gör vad i miljö-sverige": http://www.miljosverige.se/vgv/

Namn

webpage

E-mail

tel

Ekologigruppen AB

www.ekologigruppen.se

eko@ekologigruppen.se

Naturvatten i Roslagen AB

www.naturvatten.se

anna@naturvatten.se
ulf@naturvatten.se

Ramböll AB

www.ramboll.se

http://www.ramboll.se/careers/stud
ents/kontaktpersoner.aspx

SWECO

www.swecogroup.com

http://www.sweco.se/sv/Sweden/K
arriar/Student/
08 695 1372

Internationellt företag med uppdrag inom infrastruktur och
byggande
Stort konsultföretag inom samhällsbyggnad. Kontaktperson
limnologi: Eva.Andersson@sweco.se, se även under "student" på
hemsidan

Tyréns AB

http://www.tyrens.se/

http://www.tyrens.se/sv/Toppmeny/
Jobb/Student/
08-566 410 00

Stort konsultföretag inom samhällsbyggnad

WSP

http://www.wspgroup.com/sv/WSP-Sverige/

http://www.wspgroup.com/sv/WSPSverige/Karriar1/Karriar2/Student/

Ett globalt företag som erbjuder konsulttjänster inom hus och
industri, transport och infrastruktur samt miljö

Upplandsstiftelsen

www.Upplandsstiftelsen.se

info@Upplandsstiftelsen.se

018-6116271

bl.a.: Förvaltar naturområden, driver naturvårdsprojekt,
områdesskydd, naturskola, information om naturvård

Sveriges Vattenekologer

www.vattenekologer.se

micke.borgiel@vattenekologer.se

0151-20080

Konsultföretag inom limnologi / akvatisk ekologi

08 - 556 026 80
0176-229065

Inriktning
Konsultföretag som jobbar med MKB, naturvård,
samhällsplanering, vattenundersökningar
Konsultföretag inom vattenmiljöområdet och arrangör av
naturupplevelser

Naturmiljöutredningar inom limnologi, marinbiologi, ekotoxikologi,
sedimentologi, kemi, miljökonsekvensbeskrivningar, geologi och
hydrologi

Yoldia

www.yoldia.se

info@yoldia.se

Hydrophyta Ekologikonsult

http://www.hydrophyta.se/

gustav@hydrophyta.se

Foran Svergie AB

www.foran.se/

johan.andersson@foran.se

Världsnaturfonden WWF, Solna

http://www.wwf.se

info@wwf.se

Naturskyddsföreningen

http://www.naturskyddsforeningen.se/

info@naturskyddsforeningen.se

08-55641290
Konsultföretag inom ekologi / akvatisk ekologi
0171-365 62
Huvudkontor i Falun,
finns även i Uppsala
tel se hemsidan
Konsultföretag inom skogsbruk, natur och miljö
Forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet, både i
Sverige och globalt.
08-624 74 00
Ideell miljöroganisation som arbetar både nationellt och
internationellt
08-702 65 00

Sveriges Natur

http://www2.snf.se/sveriges-natur/index.cfm

sveriges.natur@snf.se

08 702 65 00

Naturskyddsföreningens tidning

Forskning och framsteg

http://fof.se/

08-555 198 00

Populärvetenskaplig tidskrift

info@enetjarnnatur.se

090-710950

Konsultföretag som är specialiserat på kombinationen naturvård,
miljö och samhällsplanering

Vatten- och fiskevärdsbyrån IGNITA http://www.rackelhanen.se/ignita/index.html

robert.versa@ignita.m.se

042-321322

Företag specialiserat inom vatten och fiskevård

Eklövs Fiske & Fiskevård

http://www.fiskevard.se/

eklov@fiskevard.se

046 - 24 94 32

Biosfären miljökonsult

http://www.biosfaren.se

info@biosfaren.se

08 / 765 24 14

Albaeco

http://www.albaeco.se

info@albaeco.com

08-674 74 00

Miljövård, miljöledning, naturinventering, utbildning mm
Forskningsinformation, strategisk miljökommunikation, rådgivning
och utbildning för hållbar utveckling

Limnologi & Fiskevård

http://home.swipnet.se/~w-59829/

simon.ridderborg@telia.com

08-6459201

Företag inom limnologi och fiskevård, naturupplevelser mm

Pelagia miljökonsult AB

http://www.pelagia.se/

info@pelagia.se

090-70 21 70

Företag specialiserat på biologiska undersökningar i sötvatten
och brackvatten samt på land.

Enetjärn Natur AB

http://www.enetjarn.se/

Fiskeribiologiska undersökningar och uppdrag inom ekologisk
fiskevård

