Med fokus på fisk från
staden som mat
Urban fishing (svenska stadsfiske)
syftar på fiske i de blå områdena i
våra städer, såsom kanaler, sjöar,
floder eller dammar.

Tidigt i detta projekt om stadsfiske i Stockholm
fick vi veta att många stockholmsfiskare äter
fisken de fångar. Detta förvånade oss då vi antog
att de flesta fiskare i städer släppte tillbaka fisken,
så kallat Catch & Release-fiske. När vi grävde
vidare upptäckte vi att ”stadsfiske efter mat”
pågår över hela Europa.

Stadsfiske efter mat erbjuder många intressanta
ingångar för forskning. Vi vill fortsätta att studera
stadsfiske och ställer frågor om tillgänglighet
och rättvisa, fiskets roll som källa för mat och
rekreation, livsmedelssäkerhet och hälsa, etiska
dimensioner, hållbar användning av fiskpopulationer och biologisk mångfald i städerna.

Har du frågor om projektet?
Vill du veta mer? Vill du delta i
vårt projekt? Kontakta oss på
urbanfishingorg@gmail.com
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Stadsfiske i Europas huvudstäder

Vi undersöker hur fiskare använder de
många möjligheterna till fiske i
Stockholm och vill förstå hur de som
fiskar får tillgång till fisken och vattnen,
samt hur fritidsfiske kan vara en del av
ett hållbart stadsliv i Stockholm.

Inget stadsfiske
Stadsfiske – Catch & Release
Stadsfiske – för mat
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Urbanfishing.org är en plattform
för forskare, planerare och alla
som är intresserade av aktuell
forskning och kunskap om urban
fiske efter mat.

Varför dyka ner i forskning om
urbant fiske efter mat?

Stadsfiske – Catch & Release och för mat

Stadens blåa
allmänningar

Stockholm
Resilience Centre

Exempel på forskningsfrågor vi
undersöker i projektet
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Varför, vad, var och hur fiskar folk i Stockholm?
Hur hanterar fiskare den fisk de fångar?
Hur är den ekologiska statusen för vattnen i
Stockholm?
Är fritidsfiske tillgängligt för alla invånare?
Hur är styrningen och planeringen organiserad
kring fisket i Stockholm?
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Forskningsresultaten kommer att ge kunskap
om de blå urbana områdena i Stockholm, och
hur dessa på ett hållbart och rättvist sätt till
nytta för alla invånare kan inkluderas i framtida
stadsplanering.
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Projektet Blue Urban Commons, på svenska
Stadens Blåa Allmänningar, pågår åren
2020–2023. Insikten om värdet och funktionen av
naturen för hållbara städer har ökat och
bildande av gröna urbana områden i
stadsplanering ökar i snabb takt. Blå urbana
områden – som kanaler, sjöar, floder och
dammar – är dock mindre uppmärksammande
och det finns fortfarande mycket kvar att lära om
dessa. Vi har valt Sveriges huvudstad Stockholm
som vår fallstudie för att utforska dessa blå
områden och ”stadsfiske” fenomenet.

Vad kommer vi göra med
våra forskningsresultat
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Om projektet
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Likt många stora städer ligger Stockholm vid
vattnet. Mitt i stadens centrum möter sötvattnet
från Mälaren det bräckta vattnet från Östersjön.
Detta har bidragit till att det finns mer än 30
fiskarter här, vilket gör det till ett av de mest artika
fiskeområdena i Stockholms län. Här simmar
bland annat lax, braxen, öring, gös, abborre,
gädda, nors, strömming och mört. Året runt hittar
du fiskare som prövar lyckan i hela staden och i
områden precis utanför staden.
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Projektet integrerar naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga metoder och samlar ett
tvärvetenskapligt team av forskare från Uppsala
universitet, Stockholms universitet och Sveriges
Lantbruksuniversitet. Projektet finansieras av
FORMAS, ett forskningsråd för hållbar utveckling.

Varför fiskar man
i Stockholms innerstad?
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Riddarfjärden

Populära fiskeplatser i Stockholms innerstad.
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Vad vi undersöker specifikt
Detta projekt kommer att undersöka frågor
om livet under ytan i staden, och hur stadsbor
använder och är beroende av detta för
rekreation, mat och välbefinnande.

Karta över Stockholm stad som visar var fiskare i Stockholm fiskar
efter olika arter. Informationen är sammanställd från intervjuer
som gjorts under 2018-2021.
Design karta: Rebecka Svensson

