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MER INFORMATION
PARTNERS

REGGIO EMILIA KOMMUN (IT) – 
HUVUDPARTNER
Reggio Emilia är en mellanstor stad i 
regionen Emilia-Romagna. Stadens mål är 
att öka potentialen för peri-urbana områden 
att möta invånarnas önskemål om en mer 
hälsosam och hållbar miljö, återställande 
av det ursprungliga landskapet och främja 
innovativa aktiviteter på landsbygden.

FORSKNINGSCENTRAT OM ANIMALISK 
PRODUKTION - CRPA  (IT)
CRPA förser både privat och offentlig sektor 
med expertkunskap inom lantbrukets 
livsmedelsproduktion och miljöfrågor.

STADEN GHENT (BE)
25-30% av Ghents yta anses vara öppen yta av 
strategisk betydelse för stadens beboelighet. 
Ytan består av naturreservat och gröna 
noder som attraherar medborgare och 
besökare genom att möjliggöra rekreation.

FLANDERNS FORSKNINGSINSTITUT OM 
JORDBRUK, FISKE OCH LIVSMEDEL – 
ILVO (BE)
ILVO utför tvärvetenskaplig, innovativ och 
självständig forskning inom ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt hållbart jordbruk 
samt landsbygdsutveckling. Forskningen 
används för att förbättra framtagandet av 
policyinstrument för landsbygden.

EDC DEBRECEN URBANT OCH 
EKONOMISKT UTVECKLINGSCENTRA (HU)
Debrecen som är Ungerns näst största stad, är 
ett regionalt centrum för intensiv ekonomisk 
tillväxt. EDC Debrecen spelar en central roll i 
ekonomisk utveckling och i stadsutveckling. 
Mindre bostadsområden, skyddade kultur- 
och naturområden, åkermark lantbruk 
och industriområden utgör de peri-urbana 
områdena.

  
ARISTOTELI CHALKIDIKIS KOMMUN (GR)
Regionen Chalkidiki kännetecknas av en mix 
mellan landsbygd och peri-urbant område 
som svarar upp mot turisters olika behov. 
Det är en av de mest kända regionerna för 
sommarturism i Grekland.

VARBERGS KOMMUN  (SE)
Varbergs kommun i Hallands län står inför 
en ökande trend av urbanisering. Varberg 
har tagit fram lokala utvecklingsstrategier för 
att arbeta strategiskt med  stadsplanering 
i mindre orter som ska säkerställa att peri-
urbana områden kan växa och utvecklas.
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LOKALA HANDLINGSPLANER

Prospera*-projektets övergripande syfte är att förbättra 
regional policy kring skyddande och främjande av naturarv 
genom att främja hållbar utveckling i peri-urbana områden 
(stadsnära områden). Målet är att förhindra förlust av biologisk 
mångfald, förstörande av jordbruksmark och minskning av naturtillgångar. 
Genom att arbeta med dessa utmaningar gynnas även regional attraktivitet 
och hållbar ekonomisk utveckling.

För att uppnå dessa mål har Prospera skapat en process av interregionalt 
lärande med studiebesök och möten för kunskapsutbyte. Fokus var att 
få en bättre förståelse för parternas lokala förutsättningar, identifiera 
gemensamma utmaningar och inspireras av varandras goda exempel. 
En sammanfattande Prospera-rapport har publicerats av ILVO med de 
gemensamma utmaningar som kom fram via en ”Bingo-workshop”. Olika 

REGGIO EMILIA

Policy: Municipal Unique Planning 
Document (DUP)

Insats: Livsmedelsråd för Reggio 
Emilia
Beskrivning: Reggio Emilia kommun 
strävar efter att lyfta fram hållbar ut-
veckling av peri-urbana områden genom 
att skapa ett deltagande råd för att lyfta 
fram övergången mot ett hållbart system 
av jordbruksmat. Detta utifrån modellen 
med Livsmedelsrådet i Gent. Genom att 
aktivt involvera relevanta stakeholders i 

DEBRECEN

Policy: Sustainable Urban Development Strategy of 
Debrecen 2021 – 2027

Insats 1: Övervakning av åtgärder kopplade till 
peri-urbana områden i SUDS
Beskrivning: Prospera-projektet har inspirerat till att 
inkludera peri-urbana områden som ett fokus i Sus-
tainable Urban Development Strategy of Debrecen. 
Målet är att följa upp implementeringen av planera-
de åtgärder i peri-urbana områden.

Insats 2: Digital, high accuracy cadastre of green 
areas and trees
Beskrivning: Syftet med insatsen är att utveckla en 
tillförlitlig databas med information om skicket på 
urbana grönytor och träd. Insamlad data kommer 
fungera som stöd vid beslutsfattande och bidra till 
att uppnå uppsatta mål i stadens strategi.

GHENT

Policy: Spatial Structural Vision 2030 – Space for Ghent

Insats: Konkretisering av visionen för lantbruk 
och offentlig mark för lantbruk 
Beskrivning: Jordbruksmark är en viktig del av de 
öppna ytorna i de peri-urbana områdena runt Ghent. 
Detta konstateras bland annat i policydokumenten 
Space for Ghent och i den lokala livsmedelsstrategin 
Gent en Garde. Trots detta har staden endast ett fåtal 
verktyg för att arbeta med hållbar utveckling av dessa 
områden. Därför planerar staden att konkretisera sin 
vision kring lantbruk och offentlig mark för lantbruk. 
Ett deltagande perspektiv kommer tillämpas för att 
utveckla visionen. Vidare kommer staden Ghent att 
samla in data och skapa kartor om jordbruksmark 
och offentlig mark vilka kommer fungera som 
underlag i processen.

ARISTOTELI CHALKIDIKIS

Policy: Municipality of Aristotelis 
Development Plan

Insats 1: Skapa förutsättningar för ett uppgra-
derat policyramverk i syfte att främja natur-
arv mot hållbar utveckling och regional re-
siliens.
Beskrivning: Utveckla en manual för att förbättra 
lokala policyverktyg utifrån projektets teman 
och resultat: skydd av natur och främja naturarv.

Insats 2: Stärka skyddet och bevarandet av 
naturarv genom att införa hållbara och re-
silienta koncept inom turist- och jordbruks-
sektorn.
Beskrivning: Skapa ett nätverk med aktörer från 
de lokala turist- och jordbrukssektorerna för 
att främja skyddet av naturarv och ekonomisk 
tillväxt i området runt Aristotelis.

VARBERG

Policy: Ny översiktsplan för Varbergs 
kommun

Insats: Förbättra planeringsproces-
sen för nya grönstråk
Beskrivning: I förbättrandet av plane-
ringsprocessen för nya grönstråk vill 
kommunen möjliggöra för intressen-
ter och framtida användare, vilka nor-
malt inte deltar i processen, att bli en 
del av utvecklingen och planeringspro-
cessen.

beslutsprocessen ska livsmedelsrådet förnya styrmodellen för livsmedel genom deltagan-
de arbetsmodell präglad av horisontellt och datadrivet arbete utifrån en lokal dynamik. 
Reggio Emilias lokala handlingsplan kommer med detta att förbättra de strategiska pla-
ner och prioriteringar som finns i policyn Municipal Unique Planning Document.

visualiseringar och verktyg togs fram som stöd i lärandeprocessen och 
för att aktivera deltagande parter i utvecklingen av respektive parts lokala 
handlingsplan.

Tyvärr ändrade COVID-19 förutsättningarna för att genomföra de inledningsvis 
planerade studiebesöken, vilka i stället helt eller delvis fick genomföras 
digitalt. En guide för genomförande av digitala studiebesök utvecklades av 
ILVO som metodstöd i processen. Under studiebesöken konsulterade även 
varje partner sina stakeholders kring överförbarheten av de goda exempel 
man fick ta del av.

Varje projektpartner reflekterade kring sina erfarenheter av lärande 
samt möjligheter till att överföra goda exemplen i respektive Prospera 
läranderapport. Dessa sammanfattades sedan till en rapport kring 
kunskapsutbyte sammanställd av CRPA och ILVO.

Utifrån det interregionala kunskapsutbytet utvecklades en lokal 
handlingsplan av varje deltagande projektpartner och deras stakeholders. 
Detta i syfte att förbättra lokala policyinstrument för peri-urbana områden 
genom lärdomarna.


