Myndigheter, statliga verk, muséer mm
Leta gärna själv på web-adressen "Vem gör vad i miljö-sverige": http://www.miljosverige.se/vgv/
Namn

Hemsida

E-post

Biotopia

www.biotopia.nu

info@biotopia.nu

Botaniska trädgården, Uppsala

www.botan.uu.se

Bergianska trädgården, Stockholm

http://www.bergianska.se/

Skansen, Stockholm

www.skansen.se

Aquaria vattenmuseum, Stockholm http://www.aquaria.se

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

www.slv.se

www.lakemedelsverket.se/

botanical.garden@botan.uu.se

Tel

Inriktning

018-7276370

Museum om Sveriges natur

018-4712838

Linnéminnena och Botaniska trädgården vid Uppsala
universitet utgör tillsammans Sveriges äldsta botaniska trädgård.
I 350 år har vi kombinerat botanik och hortikultur till en skön och
lärorik blandning.

08-54591700

Botanisk trädgård från 1800-talet som tillhör Stockholms
universitet

info@skansen.se
info@skansen-akvariet.se

08-442 80 00
akvariet: 08-6661000 Friluftsmuseum, zoo, akvarium

info@aquaria.se

08-660 90 89

livsmedelsverket@slv.se

registrator@mpa.se

Vattenmuseum som drivs som aktiebolag

018-175500

Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse
aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i
livsmedelshanteringen och bra matvanor

018-174600

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och
kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter.

Naturhistoriska riksmuséet

http://www.nrm.se/

yvonne.arremo@nrm.se

08-519 540 00

Naturhistoriska riksmuseet är en myndighet under
Kulturdepartementet, med uppdrag att främja intresset för samt
kunskap och forskning om universums och jordens uppbyggnad
och utveckling, växt- och djurvärlden samt människans biologi
och naturmiljö

ArtDatabanken

http://www.artdata.slu.se

artdatabanken@slu.se

018-67 10 00

ArtDatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska
mångfalden i Sverige.

Naturvårdsverket

http://www.naturvardsverket.se/sv/

registrator@naturvardsverket.se

08-698 10 00

KemI, Kemikalieinspektionen

http://www.kemi.se

kemi@kemi.se

Upplandsstiftelsen

www.upplandsstiftelsen.se

info@upplandsstiftelsen.se
anett.persson@upplandsstiftelsen.se
bgl@upplandsstiftelsen.se

Länstyrelsen i Uppsala län

www.c.lst.se

Uppsala@lanstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Västmanlands län

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland vastmanland@lansstyrelsen.se

08-519 41 100

Kemikalieinspektionen (KemI) sorterar under Miljödepartementet
och är central tillsynsmyndighet med ansvar för
kemikaliekontrollen.

018 611 62 76

Upplandsstiftelsen, som ägs av Landstinget och Uppsala läns
kommuner, har två syften: att inom Uppsala län främja naturvård
och friluftsliv .

018-195000

har bl.a. uppgifter inom naturvård, vattenvård och miljöskydd,
livsmedelskontroll och god livsmiljö

021 - 19 50 00

Länsstyrelsen i Dalarnas län

www.w.lst.se

ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se
therese.carlsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Jönköping

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/

ola.broberg@lansstyrelsen.se

036-39 50 00

Kontaktperson: Ola Broberg

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

http://www.x.lst.se/x/
http://www.x.lst.se/x/amnen/Naturvard/

stefan.henriksson@x.lst.se

026-17 12 51

Kontaktperson: Stefan Henriksson

Länsstyrelsen i Stockholms län

http://www.ab.lst.se

lansstyrelsen@ab.lst.se

08 - 785 40 00

Vattenmyndigheterna i Sverige:
Bottenvikens vattendistrikt
Bottenhavets vattendistrikt
Norra Östersjöns vattendistrikt
Södra Östersjöns vattendistrikt
Västerhavets vattendistrikt

http://www.vattenmyndigheterna.se

se resp hemsidor

Fiskeriverket

http://www.fiskeriverket.se/

Uppsala kommun

www.uppsala.se

fiskeriverket@fiskeriverket.se

023-81224
023-81164

se resp hemsidor

031-743 03 00
018-727 00 00

Kontaktpersoner: Ann-Louise Haglund, Therese Carlsson

Sveriges fem vattenmyndigheter, som arbetar med EUs
vattendirektiv:
Placerad vid Länsttyrelsen i Norrbotten
Placerad vid Länsttyrelsen i Västernorrland
Placerad vid Länsttyrelsen i Västmanland
Placerad vid Länsttyrelsen i Kalmar
Placerad vid Länsttyrelsen i Västra Götalands län
Statlig myndighet under jordbruksdepartementet som har
ansvar för bevarande och nyttjande av Sveriges fiskresurser.
Finns på tolv orter i Sverige, bl.a. Älvkarleby, Öregrund, Örebro,
Drottningholm

