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KIPSI-projektet 
utvidgas till att omfatta 
hela Finlands 
kustområde

• Projektet utvidgas förutom till  
Egentliga Finland även till 
områdena för Nylands, 
Sydöstra Finlands, 
Tavastlands, Birkalands, 
Satakuntas, Södra 
Österbottens, Österbottens 
och Norra Österbottens NTM-
centraler.

• Målet är att på det utvidgade 
området behandla 50 000 ha 
åker med gips.



Områden i 
Nyland som 
lämpar sig för 
gipsbehandling

Cirka 70 000 ha 
åker lämpar sig 
för 
gipsbehandling



Gipsbehandlingens 
situation i 
Skärgårdshavets 
avrinningsområde 2021

•

•

•

•



Gips – kalciumsulfat CaSO4∙2H2O
• Gammalt jordförbättringsmedel. Gips förekommer i naturen och uppstår som 

biprodukt i gödselindustrin.

• Förbättrar markens grynstruktur genom att öka markvattnets jonstyrka. Fosforn 
binder sig starkare vid jordpartiklarnas ytor och mängden fosfor som frigörs till 
markvattnet minskar då. 

• Åkerjorden håller sig bättre på åkern, varvid urlakningen av fosfor och organiskt 
kol i vattendragen minskar med cirka 50 procent. 

• Effekten sätter genast igång och varar i cirka 5 år.
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Gips lämpar sig inte för alla åkrar
• Frigörelsen och urlakningen av sulfat i vattendragen kan orsaka problem. 

Därför kan gips inte spridas på:

• Avrinningsområden för sjöar som är större än 1 ha och vars uppehållstid är 
över 10 dygn.

• Grundvattenområden.

• Natura-områden.

• Runt hushållsvattenbrunnar lämnas en obehandlad zon på 30–100 m 
beroende på jordarten.

• Dessutom får gips inte spridas på skiften som odlas ekologiskt eller där 
livsmedelsduglig skörd används för produktion av bioenergi.
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Gipsets inverkan på odlingen
• I jord som innehåller mycket magnesium förbättrar gipset katjonbalansen och underlättar 

jordbearbetningen (lerjordar).

• Om halten av magnesium och kalium enligt markkarteringsanalysen är dålig eller rätt dålig kan 
gipset leda till Mg- och K-brist (mullfattiga mo-, mjäl- och lerjordar). 

• Påverkar inte pH-nivån (till skillnad från jordbrukskalk CaCO3).

• Ökar inte surhetsgraden i åkermarken.

• Fosforn förblir tillgänglig för växterna.

• Fungerar som gödsel: svavel (18 %), kalcium (23 %) och lite fosfor (0,2 %).
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Gipsets inverkan på odlingen

• Växternas selenupptagning minskar under det första året efter spridningen.

• Minskar risken för rotbrand hos sockerbetan.

• Bör beaktas i växtföljden (för gräsvallar endast i samband med förnyelse).

• I första hand på erosionskänsliga, sluttande leråkrar med högt P-värde.

• 4 ton/ha är tillräckligt för att uppnå vattenskyddseffekten.
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Ansökan om gipsbehandling och 
rådgivning

9

• Gipsbehandling och rådgivning kan sökas via Regionförvaltningens e-tjänst 
www.kipsinlevitys.fi

• Åkrar som lämpar sig för gipsspridning kan ses i projektets karttjänst, i Vipu-tjänsten och 
Regionförvaltningens e-tjänst 

• Gipsbehandling och gipsrådgivning kan endast sökas av jordbrukare som har åkrar 
lämpliga för gipsbehandling.

• Gipsbehandlingen (gips, transport och spridning) samt rådgivning (2 timmar/år) är 
avgiftsfria och skattefria för jordbrukarna.

. 

http://www.kipsinlevitys.fi/


Så här fungerar det
• Ansökan fylls i och skickas på adressen www.kipsinlevitys.fi

• NTM-centralen i Egentliga Finland fattar utifrån ansökningarna beslut om beviljande av 
gipsbehandling och rådgivning.

• Spridningen sker vid en överenskommen tidpunkt efter skörden i slutet av sommaren och på 
hösten. Eventuellt även i samband med vårsådd och på trädesmarker.

• Gipset levereras till åkerkanten så nära spridningstidpunkten som möjligt. 

• Den entreprenör som projektet valt via konkurrensutsättning sköter spridningen av gipset.
Gipset appliceras med en precisionsspridare försedd med en spridartallrik.

• Mottagaren av gipset ansvarar för jordbearbetningen. Lätt bearbetning av jorden så snart som 
möjlig efter spridningen rekommenderas, direktsådd är möjligt följande vår.

• Av tvingande skäl (t.ex. att åkern är för våt) kan gipsspridningen skjutas upp till följande år. 
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KIPSI-projektet år 2022

• ANSÖKNINGSTID: Målet är att ansökningstiden för gipsbehandling och 
gipsrådgivning börjar under maj månad (ansökningen upprepas 2023 och 
2024). www.kipsinlevitys.fi

• Då tidtabellen preciseras informerar vi omfattande när ansökningstiden 
för gipsstöd börjar.

• KIPSI-projektets webbplats: www.ely-keskus.fi/kipsinlevitys
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