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SANTRUMPOS
ATLPS - Apyvartiniai taršos leidimai
AFOLU - Agriculture, Forestry and Other Land Use (liet. Žemės ūkis, miškininkystė ir kt. žemėnauda)
BŽŪP - bendroji žemės ūkio politika
CORC - CO2 Removal Certificate (liet. CO2 pašalinimo sertifikatas)
ES - Europos Sąjunga
FADN - Farm Accounting Data Network (liet. ūkių apskaitos duomenų tinklas)
FaST - Farm Sustainability Tool for nutrients (liet. ūkio tvarumo įrankis maistinėms medžiagoms)
GPS - Global Positioning System (liet. globalinė padėties nustatymo sistema)
IUCN - International Union for Conservation of Nature (liet. Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga)
JAV - Jungtinės Amerikos Valstijos
JK - Jungtinė Karalystė
LCA - Life Cycle Assessment (liet. gyvavimo ciklo vertinimas)
ŠESD - Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
VCS - Verified Carbon Standard (liet. verifikuotas anglies standartas)
VVB _ Validation/Verification Bodies (liet. patvirtinimo/patikros įstaigos)
WWF - World Wide Fund for Nature (liet. Pasaulio gamtos fondas)

C - Anglis
CO2 - Anglies dioksidas
CH4 - Metanas
N - Azotas 
N2O - Diazoto monoksidas 
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https://www.vle.lt/straipsnis/globaline-padeties-nustatymo-sistema/
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Anglies kaupimo ūkininkavimas – žaliojo
verslo modelis, pagal kurį įgyvendinama
tvaresnė žemės tvarkymo praktika. Dėl šios
praktikos padidėja anglies dioksido sugėrimas
gyvojoje biomasėje, negyvoje organinėje
medžiagoje, dirvožemyje, taip didinamas
anglies surinkimas ir (arba) mažinamas jos
išskyrimas į atmosferą. Vykdant šį verslo
modelį, svarbu sykiu laikytis biologinei
įvairovei ir apskritai visam gamtiniam turtui
palankių ekologinių principų (Europos
Komisija, 2021, 4).

Valdymas. Egzistuoja įvairūs schemų valdymo
pavyzdžiai ir tai, kaip ir kokios suinteresuotos
šalys yra aktyviai įsitraukusios į schemas,
priklauso nuo jų tipo, pavyzdžiui, ar jos
savanoriškos (angl. voluntary), ar privalomos
(angl. regulatory), ar inicijuotos privataus, ar
viešojo sektoriaus, ar vykdomos nacionaliniu,
regioniniu ar vietos lygmeniu bei kokiu būdu
jos yra finansuojamos (viešųjų ir (ar) privačių
finansų lėšomis) (Ecologic et al., 2019;
McDonald et al., 2021). 

Neretai anglies kaupimo schemose dalyvauja
akademinė bendruomenė, trečiųjų šalių
auditoriai ir valstybė, konkrečiai su žemės
panaudojimu susijusios ir politiką
formuojančios institucijos.

Bendrai, galvojant apie anglies kaupimo
ūkininkavimo schemos vystymą ir svarstant
galimas jos valdymo alternatyvas, svarbu
kiekvienu atveju įvertinti vietos kontekstą, o
kartu, jeigu tai aktualu, atkreipti dėmesį į
tarptautiniu mastu vykstančius procesus,
pavyzdžiui, Europos Sąjungos (toliau - ES)
institucijų rengiamus dokumentus ir
planuojamus reguliavimus šioje srityje,
nepriimant skubotų sprendimų nacionaliniu
lygmeniu.  

Egzistuojančių schemų valdymo pavydžiai
rodo, kad svarbu įvertinti ir tai, kokį vaidmenį
ar funkciją schema bendrai užima/atlieka
anglies kaupimo ūkininkavimo „sektoriuje“.

Geografinę vietovę, nurodant kokioje
teritorijoje ar vietoje gali būti vykdomas
projektas ir formuojami anglies kreditai.
Sektorius, įvardijant konkrečius sektorius,
kurie vienu ar kitu būdu gali būti įtraukti į 
 schemą. 
Žemės panaudojimo kategoriją, nurodant,
kokios paskirties žemė gali būti naudojama
schemos rėmuose vykdant projektą.
Projekto dydį, apibrėžiant ūkio dydį, kuris
gali dalyvauti schemoje. 
Anglies kaupimo ūkininkavimo praktikas,
išskiriant konkrečias praktikas, kurios gali
būti taikomos vienos ar kitos schemos atveju
(McDonald et al., 2021). 

Kriterijai. Galimi anglies kaupimo ūkininkavimo
schemų kriterijų pavyzdžiai apima:

Dažniausiai minimos anglies kaupimo
ūkininkavimo praktikos, dėmes sutelkiantį į
gamta pagrįstus sprendimus (angl.  nature based
solutions):

Tarpiniai pasėliai;
Sėjomaina;
Neariminė (arba negilaus žemės
dirbimo) žemdirbystė;
Pievų tvarkymas;
Gyvulių ir mėšlo tvarkymas; 
Kompostas ir mėšlas; 
Agromiškininkystė;
Pelkių atkūrimas;
Miškų įveisimas ir atsodinimas.

Atskaitos taškas (angl. baseline): labiausiai
paplitęs metodas, kai lyginamas įprastos
veiklos scenarijus su situacija, jei būtų
vykdomas projektas (lyginamas emisijų ir
absorbcijos skirtumas šiose dviejose
situacijose). 
Papildomumo testai (angl. additionality tests):
taikomi siekiant užtikrinti, kad emisijų
absorbcija papildytų vieną ar kelis
alternatyvius scenarijus, kurie galėtų būti
taikomi nesant siūlomos paramos konkrečiai
anglies kaupimo praktikai.

Papildomumas. Egzistuoja keli skirtingi
papildomumo nustatymo būdai: 
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Nėra vieno nusistovėjusio papildomumo
principo vertinimo metodo. Papildomumo
nustatymas gali būti sudėtingas, pareikalauti
nemažai laiko ir finansinių resursų. Dėl to,
siekiant išvengti situacijų, kai dėl didelių
papildomumo nustatymo kaštų kyla rizika
neprisitraukti potencialių dalyvių,
rekomenduojama įsivertinti, kiek naudinga
skirti laiko ir pinigų, kad nenukentėtų nei
papildomumo nustatymo kokybė, nei dalyvių
įsitraukimas (McDonald et al., 2021).

Matavimas, atsisakitymas, tikrinimas. Skaidrios
ir patikimos matavimo, atsiskaitymo ir
tikrinimo sistemos (angl. measure, report, verify
(MRV)) yra labai svarbios siekiant, kad anglies
kaupimo ūkininkavimas užtikrintų tikrą klimato
kaitos švelninimą. Matavimas gali būti
atliekamas keliais skirtingais metodais, kurių
kiekvienas turi savo privalumus ir trūkumus.
Nurodyti metodai taip pat gali būti jungiami ir
naudojami skirtinguose projekto įgyvendinimo
etapuose:

Tiesioginis matavimas – kuomet sukauptos
anglies bei emisijų kiekis matuojamas
tiesiogiai, valdomame lauke, dažniausiai
imant dirvožemio mėginius ir vėliau juos
tiriant laboratorijoje siekiant nustatyti
dirvožemio anglies kiekį.
Modeliavimas – remiantis skaičiavimais ir
būklės indikatoriais (angl. proxies) emisijų
ir absorbcijos kiekis gali būti
modeliuojamas, jo tiesiogiai nematuojant.
Iš turimų duomenų galima sumodeliuoti
numanomą anglies kiekio augimą
dirvožemyje, pelkėje, biomasėje ir kt.
Nuotolinis stebėjimas – gali būti vykdomas
pasitelkiant satelitus. Pasitelkiant satelitų
užfiksuotas nuotraukas, pokyčiai
teritorijoje gali būti stebimi kelis kartus
per mėnesį. Gali būti stebimos veiklos,
augalijos pokyčiai, o pagal juos
skaičiuojami ir modeliuojami dirvožemio
bei biomasės anglies pokyčiai.

Pasirenkant vieną ar kitą matavimo metodiką,
itin svarbu turėti aiškius kriterijus, kurie turi
būti matuojami.

Atsiskaitymą už veiklas, rezultatus, valdymo
pokyčius bei kitus su tuo susijusius procesus
dažniausiai turi vykdyti žemės valdytojas.
Šiame etape tai pat gali būti pritaikomi įvairūs
metodai, pradedant nuo popierinio ir
skaitmeninio žurnalo pildymo, mėginių
rezultatų pateikimo ar kitokių ataskaitų
teikimo būdų.

Tikrinimas apima nepriklausomą pateiktų
duomenų tikslumo ir teisingumo vertinimą ar
procedūras, kurios buvo atliktos duomenų
gavimui ir gali padėti pagerinti veiklas bei
matavimo, atsiskaitymo ir tikrinimo sistemos
procesus. 

Tikrinimas turėtų būti atliekamas išorės
ekspertų-tikrintojų, kurie nevykdo matavimo ir
atsiskaitymo dalies. Tokiu būdu garantuojamas
nešališkas situacijos vertinimas (FAO, 2020).

Finansinės paskatos. Kuomet žemės
valdytojams yra mokama už atliekamas
veiklas arba pasiektus rezultatus kaupiant
anglį. Finansinės paskatos gali būti
skiriamos iš viešų (per bendrąją žemės ūkio
politiką (BŽŪP), Europos inovacijų
partnerystę žemės ūkio produktyvumui ir
tvarumui užtikrinti (EIP – AGRI), LIFE+,
HORIZON ir INTERREG programas) ar
privačių fondų (tiesioginės investicijos ūkio
gerinimui, naujų technologijų, metodų
diegimui).
Mokymai. Dalis projektų ir iniciatyvų veikia
vien kaip mokomosios programos, kurios
nesiūlo finansinio atlygio nei už
dalyvavimą, nei už pasiektus rezultatus.
Tokios programos suteikia žemės
valdytojui bazines žinias, kurios vėliau gali
būti pritaikytos ūkyje, konsultacijose ir
aplinkosauginio efektyvumo gerinime. 
Pagerinta turimos teritorijos būklė.
Didžioji dalis anglies kaupimo iniciatyvų
vyksta privačioje žemėje, tad pasiekti
geresni dirvožemio, augalijos, vandens ir
kiti parametrai lieka toje teritorijoje.

Skatinimo mechanizmai. Kaip atlygis ar
skatinimas už anglies kaupimą ūkininkui gali
būti suteikiamos:
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Lengvatos gaunant paskolas ir dalyvaujant
konkursuose. Žemės valdytojai,
savanoriškai vykdantys anglies kaupimo
ūkininkavimo veiklas, gali gauti
papildomas lengvatas ar surinkti
papildomus taškus kitoms naudoms gauti.
Taip pat, bankų ir finansinių įmonių
vykdomuose anglies kaupimo ūkininkavimo
iniciatyvose, dalyvavimas schemose kartais
iškeliamas kaip sąlyga norint pasinaudoti
paslaugomis, pavyzdžiui, norint gauti
paskolą ūkininkas įsipareigoja dalyvauti
anglies kaupimo ūkininkavimo schemoje
(angl. compliance scheme). 
Suteikiami anglies kreditai. Kreditai
suteikiami už iš atmosferos absorbuotos
anglies kiekį (priešingai nei apyvartinių
taršos leidimų (ATLPS) sektoriuje) arba už
sumažintų ŠESD emisijų kiekį. 1 anglies
kreditas dažniausiai skiriamas už 1 kubinę
toną absorbuotos anglies.

Veikla: atlyginama už vykdomas
numatytas, specifines veiklas, nėra žiūrima
į sukauptos anglies kiekį ar kitus
rezultatus.
Rezultatais: atlyginama už konkrečius
pasiektus rezultatus. Šiuo atveju
naudojami metodai gali būti mažiau
svarbūs. 
Hibridiniu modeliu: atlyginama ir už
atliekamas veiklas ir už pasiektus
rezultatus.

Finansinės išmokos ir kreditai žemės
valdytojams už anglies kaupimo ūkininkavimo
vykdymą gali būti paremtos:

Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų
įstaigų.
Žemės ūkio ir maisto tiekimo įmonių.
Tarpininkų.
Sertifikavimo įstaigų (McDonald et al., 2021).

Anglies kaupimo schemos gali būti inicijuojamos
ir skatinamos įvairių organizacijų, siekiančių
skirtingų tikslų:

Anglies kreditai paremti rezultatais yra
populiariausia savanoriškų privačių anglies 

Visi aukščiau minimi aspektai turėtų būti
aiškiai nurodyti anglies kaupimo ūkininkavimo
schemose ir standartuose taip užtikrinant
papildomą skaidrumą ir aiškumą.

Skaidrumas ir viešinimas. Siekiant užtikrinti
sistemų skaidrumą gali būti pateikiama
informacija apie projekto dalyvius, vykdomos
žemės naudojimo praktikas, matavimo,
atsiskaitymo ir tikrinimo sistemą, kiekvieno iš
dalyvių gaunamą atlygio formą, standartus ir
metodologijas, ilgalaikiškumo, papildomumo ir
žalos nedarymo principų užtikrinimą, projekto
progreso ataskaitas.

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas. Didžioji
dalis anglies kaupimo praktikų gali turėti tyčinį
ar netyčinį grįžtamąjį procesą. Netyčiniu
grįžtamuoju procesu yra laikomos priežastys,
kurių žemės valdytojas negali kontroliuoti,
pavyzdžiui, miško gaisras, kenkėjų antpuoliai,
sausros ir kt. 

Tyčiniu grįžtamuoju procesu galima laikyti
veiksmus, nulemtus žemės valdytojo,
pavyzdžiui, grįžimas prie ariamojo žemės
dirbimo, medienos panaudojimas kurui,
atkurtos šlapynės nusausinimas ir kt. (COWI et
al., 2021). 

Netyčinis grįžtamasis procesas dažniausiai
negali būti kontroliuojamas, tad anglies
kaupimo ūkininkavimo schemose pagrindinė
priemonė padengti šias rizikas yra finansinių
išteklių atidėjimas šiems atvejams (buferio
sukūrimas). Technologijomis paremti
sprendimai (angl. technology based solutions),
pavyzdžiui, anglimi prisotintos statybinės
medžiagos, gali būti laikomi patikimesniais,
nes nėra rizikos dėl emisijų grįžimo į
atmosferą.

Tyčiniams grįžtamiesiems procesams
kontroliuoti ir sumažinti jų riziką kiekvienoje
anglies kaupimo ūkininkavimo schemoje gali
būti numatytos konkrečios priemonės:

kaupimo ūkininkavimo iniciatyvų naudojamų
atlygio formų. Anglies kreditai gali skirtis savo
forma, kaina, nuosavybe ir rinka.
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Atidėtos finansinės priemonės (buferis).
Ūkininkų ir projektų atranka – dalyvauti
schemose gali būti atrenkami tik labiausiai
motyvuoti ir ilgalaikį interesą turintys
žemės valdytojai.
Ilgalaikiai kontraktai – gali būti sudaryti su
žemės valdytojais, užtikrinant, kad jie
nepakeis žemės naudojimo, pavyzdžiui,
ateinančius 20 metų. 
Atlyginimas tik už ilgalaikį anglies
kaupimą, kai už sukauptą anglį atlyginama
tik projekto pabaigoje. 
Suinteresuotų šalių įtraukimas – naudojant
konsultavimo paslaugas ir kitas priemones,
tam kad, ŠESD mažinimas ir kaupimas
taptų ūkininkavimo kultūros dalis. 
Ilgalaikių rinkų vystymas – užtikrinimas,
kad anglies kaupimo ūkiuose pagaminti
produktai turės ilgalaikį pirkėją. 
Žemės perdavimas ne pelno siekiančioms
organizacijoms.
Ilgalaikiai teisiniai ribojimai žemės
naudojimui.

Dirbtinių aplinkosauginių tikslų kėlimas ir
įgyvendinimas (angl. green washing). 

Be sukauptos anglies grąžinimo į atmosferą
kyla ir daugiau rizikų, kurias verta paminėti:

Dviguba apskaita. Rizika kyla, jog tie patys
kreditai bus parduoti kelis kartus ar žemė
panaudota keliose skirtingose schemose.
Žala aplinkai ir biologinei įvairovei. Kyla
pasirinkus netinkamus žemės valdymo
metodus, kai, pavyzdžiui, natūralios
daugiametės pievos paverčiamos mišku, taip
siekiant gauti finansines paskatas, tačiau
sunaikinant pievų buveines, arba
pasirenkant netinkamas – invazines medžių
rūšis miško įveisimui. 

Savanoriška anglies rinka su tarpininkais.
Pagrindinis tarpininkas moka ūkininkams
už klimato kaitos švelninimo priemonių
įgyvendinimą, stebi ir tikrina klimato kaitos
švelninimo poveikį ir parduoda anglies
(kompensavimo) kreditus privatiems
pirkėjams. 
Sertifikavimo mechanizmas. Ūkininkai
įgyvendina klimato kaitos švelninimo
priemones pagal patvirtintas metodikas,
siekdami gauti kreditus (kompensavimui),
kuriais jie tiesiogiai prekiauja su pirkėjais.
Sertifikavimo mechanizmu siekiama
užtikrinti, kad kreditai atitinka aukštos
kokybės, unikalius klimato kaitos
švelninimo ir (arba) sekvestracijos
standartus.

Per žemės valdymo praktikas. Pagrindinis
finansuotojas moka ūkininkams atlygį už
klimato kaitą mažinančių ūkininkavimo
veiksmų įgyvendinimą (susijusių su
pasėliais, dirvožemiu, žemės naudojimu,
gyvuliais).
Per maisto grandines. Agro - maisto 

Galimi anglies kaupimo ūkininkavimo schemų
pavyzdžiai

Verslo modeliai žemės ūkio maisto
grandinėje: kai žemės ūkio maisto
produktų sektoriaus įmonės ieško būdų,
kaip savo verslą padaryti žalesniu ir
kooperuojasi su ūkininkais, kurie sėkmingai
taiko anglies kaupimo ūkininkavimo
praktikas.
Modeliai ūkio lygiu: kai ūkininkai patys
imasi iniciatyvos, kad jų produktai taptų
tvaresni ir pradeda taikytis anglies
kaupimo ūkininkavimo praktikas.
Modeliai už žemės ūkio maisto grandinės
ribų: kai įmonės/organizacijos, norėdamos  
kompensuoti neišvengiamas emisijas,
bendradarbiauja su ūkininkais, kurie jau
taiko ar yra pasiruošę taikyti anglies
kaupimo ūkininkavimą ir sekvestruoti
anglį.
Modeliai, įskaitant vyriausybės institucijas:  
kai vyriausybės vienokiu ar kitokiu būdu
skatina tvarių anglies sekvestracijos
praktikų taikymą šiuolaikiniame
ūkininkavime. 

Galimi anglies kaupimo ūkininkavimo verslo
modelių pavyzdžiai

bendrovės moka savo tiekimo grandinės
ūkininkams už tai, kad šie mažintų poveikį
klimatui, motyvuodamos galimybe gauti kainų
priemokas iš klientų arba siekdamos
įgyvendinti savo įmonės klimato tikslus. 



ĮVADAS 

8

Anglies kaupimo ūkininkavimas – žaliojo
verslo modelis, pagal kurį įgyvendinama
tvaresnė žemės tvarkymo praktika. Dėl šios
praktikos padidėja anglies dioksido sugėrimas
gyvojoje biomasėje, negyvoje organinėje
medžiagoje, dirvožemyje, taip didinamas
anglies surinkimas ir (arba) mažinamas jos
išskyrimas į atmosferą. Vykdant šį verslo
modelį, svarbu sykiu laikytis biologinei
įvairovei ir apskritai visam gamtiniam turtui
palankių ekologinių principų (Europos
Komisija, 2021, 4). 

koordinatorių iki metodologijų rengėjų, 
anglies kaupimo ūkininkų ir galutinių anglies
kreditų pirkėjų. Šešių pusiau struktūruotų
interviu metu surinkta medžiaga integruota į
schemų/sistemų pavyzdžių aprašymus. 

Pasaulyje egzistuoja įvairių anglies kaupimo
ūkininkavimo schemų. Šios schemos veikia
nacionaliniu, regioniniu ar tarptautiniu mastu,
apima skirtingas veiklas bei dalį arba visą
anglies kaupimo – atlyginimo grandinę.
Dažnai tam, kad būtų užtikrinamos visos
anglies kaupimo ūkininkavimo schemos
paslaugos bei sąžiningas veikimas dalyvauja
daugiau nei viena privati, vyriausybinė ar
nevyriausybinė organizacija.  

Svarbiausi aspektai, į kuriuos verta atsižvelgti
kuriant ar naudojantis anglies kaupimo
ūkininkavimo schema yra: 

Schemos valdymas; 
Aprėptis ir veiklų kriterijai; 
Atskaitos riba ir papildomumo principas; 
Matavimo, atsiskaitymo ir tikrinimo
sistema; 
Skatinimo mechanizmai; 
Viešinimas ir skaidrumo užtikrinimas; 
Ilgalaikiškumo užtikrinimas ir rizikų
valdymas.  

Siekiant geriau suprasti anglies kaupimo
ūkininkavimą bei schemų vystymosi
potencialą, šiame dokumente apžvelgiami
svarbiausi tokių schemų aspektai, kurie
išdėstyti aukščiau pateikta tvarka, ir pateikiami
jau veikiančių schemų pavyzdžiai.  

Dokumentas parengtas remiantis literatūros
apžvalga bei konsultacijomis su užsienio
ekspertais, kurie vienu ar kitu būdu yra
įsitraukę į anglies kaupimo ūkininkavimo
schemas: nuo konkrečių schemų kūrėjų ir
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Egzistuoja įvairūs schemų valdymo pavyzdžiai
ir tai, kaip ir kokios suinteresuotos šalys yra
aktyviai įsitraukusios į schemas, priklauso nuo
jų tipo, pavyzdžiui, ar jos savanoriškos (angl.
voluntary), ar privalomos (angl. regulatory), ar
inicijuotos privataus, ar viešojo sektoriaus, ar
vykdomos nacionaliniu, regioniniu ar vietos
lygmeniu bei kokiu būdu jos yra finansuojamos
(viešųjų ir (ar) privačių finansų lėšomis)
(Ecologic et al., 2019; McDonald et al., 2021).
Egzistuojančių schemų valdymo pavydžiai
rodo, kad svarbu įvertinti ir tai, kokį vaidmenį
ar funkciją schema bendrai užima/atlieka
anglies kaupimo ūkininkavimo „sektoriuje“. 

World Wide Fund for Nature (WWF)) ir kitų
tarptautinių nevyriausybinių organizacijų
įsteigta „Gold Standard“ schema, skirta
sertifikuoti kompensavimo projektus ir kartu
sukurti savanoriško emisijų kompensavimo
sistemą/mechanizmą tarptautiniu mastu.
Pagrindiniai schemos valdymo organai ir jų
funkcijos: 

Siekiant geriau iliustruoti galimus schemų
valdymo mechanizmus, žemiau pateikiami keli
jau egzistuojančių schemų pavyzdžiai, ne tik
įvardijant jų pavadinimus, bet ir glaustai
apžvelgiant pagrindinius schemos valdymo
organus ir jų atliekamas funkcijas.  

Dar 2003 m. Pasaulio gamtos fondo (angl. 

„Gold Standard“ fondas – tai ne pelno
siekiantis fondas, įsikūręs Šveicarijoje,
kuris administruoja schemą; 
Fondo valdyba, kuri vykdo finansinę
priežiūrą ir yra atsakinga už strateginį
valdymą. Valdybos nariai yra tarptautinių
nevyriausybinių organizacijų atstovai,
viešojo (pavyzdžiui, Azijos plėtros banko) ir
privataus (pavyzdžiui, Danone) sektorių
dalyviai; 
„Gold Standard“ sekretoriatas, kuris rengia
ir administruoja standartą ir metodologijas,
o kartu ir prisideda prie klimato politikos
bei darnaus vystymo tikslų diskusijų; 
Techninio valdymo komitetas, kuris prižiūri
standartą ir metodologijas;  
Techniniai patariamieji pakomitečiai, kurie
formuoja temines ekspertų grupes,
pavyzdžiui, žemės naudojimo klausimais; 
Nevyriausybinių organizacijų rėmėjų
tinklas, į kurį įsitraukusios tokios
organizacijos kaip Pasaulio gamtos fondas,
Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga
(angl. International Union for Conservation
of Nature (IUCN)), kurios konsultuoja ir
teikia paramą (McDonald et al., 2021). 

Kitas pavyzdys – tai Jungtinėje Karalystėje (JK)
egzistuojanti savanoriška „Woodland 
Carbon Code“ schema, kuri skatina žemės
savininkus šalies viduje sodinti miškus
(išskiriamos dvi praktikos: miškų įveisimas
(angl. afforestation) ir miškų atsodinimas (angl.
reforestation)). Šių praktikų pagalba iš
atmosferos sugeriamas anglies dioksidas.
Pagrindiniai schemos valdymo organai ir jų
funkcijos:  

Škotijos miškų agentūra (angl. Scottish
Forestry), kuri atsakinga už projektą. 

Pavyzdžiui, ar tai schema, kuri veikiau suteikia
prieigą prie aukštus standartus atitinkančių
metodologijų ir pagal jas vėliau sertifikuoja
projektus ir tokiu būdu užtikrina aukštą anglies
kreditų kokybę (Verra, Gold Standard), ar tai
visgi labiau į vietinę rinką orientuota schema,
kurioje didelis dėmesys tarptautiniams
standartams neskiriamas ir veikiau veikiama
lokaliai, siekiant vieningo standarto
nacionaliniu mastu (Nyderlandų žaliasis kursas
ir anglies kreditų sistema), ar tai schema,
kurioje organizacija tarpininkauja tarp anglies
kaupimo ūkininkavimą vykdančių ir tokiu būdu
anglies kreditus generuojančių ūkininkų ir
privataus sektoriaus dalyvių, norinčių
kompensuoti savo emisijas (hold.earth), ar tai
visgi konkrečios organizacijos inicijuota
schema, kurioje ne tik glaudžiai
bendradarbiaujama su ūkininkais, juos
apmokant anglies kaupimo ūkininkavimo ir
anglies kreditų generavimo praktikų, bet ir
kartu tarpininkaujama tarp į schemą
įsitraukusių ūkininkų ir potencialių anglies
kreditų pirkėjų (Climate Farmers). 

https://verra.org/project/vcs-program/
https://www.goldstandard.org/
https://nationaleco2markt.nl/
https://hold.earth/
https://www.climatefarmers.org/
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Vykdomoji valdyba, kuri vykdo projektą.
Valdybą sudaro JK viešojo sektoriaus
miškininkystės agentūrų atstovai. Jai taip
pat padeda patariamoji taryba, kuri
valdybai teikia ekspertines ir strategines
konsultacijas. 
Ginčų komisija, kuri kurią sudaro du iš
vykdomosios ir patariamosios tarybų
deleguoti nariai (Ecologic et al., 2019;
McDonald et al., 2021). 

sugautos ir dirvožemyje užrakintos anglies
vertės ir naudos, iki metodologijų ir
skaičiuoklių rengimo bei konsultavimo viso
projekto metu darbų, kurie prisideda prie
platesnio įrodymais grįstų priemonių
pritaikymo žemės ūkyje ir tokiu būdu
palengvina anglies kaupimo ūkininkavimo
procesus (van der Gaast, 2022; Zimmermann,
2022). 

Nepriklausomai nuo to, kokie schemos dalyviai
oficialiai išskiriami valdymo mechanizmuose,
neretai minimi dar keli (ir nebūtinai visada
tiesiogiai įsitraukę) schemos veikėjai – tai
akademinė bendruomenė, trečiųjų šalių
auditoriai ir valstybė, konkrečiai su žemės
panaudojimu susijusios ir politiką
formuojančios institucijos.  

Bendradarbiavimas su akademine
bendruomene atveju egzistuoja įvairių
mokslininkų į(si)traukimo į projektus/schemas
pavyzdžių: nuo mokslininkų į(si)traukimo
konkretaus projekto planavimo etape, kai
apskaičiuojamos potencialios iš atmosferos

Dar vienas, sąlyginai mažą suinteresuotų
šalių/veikėjų ratą turintis, projektas – tai „Nori  
Carbon Removal Marketplace“ pilotinis
projektas, kuris Jungtinėse Amerikos Valstijose
(JAV) pradėtas vykdyti 2017 m. Savanoriškais
pagrindais vykdomas projektas, skirtas CO2
pašalinimui iš atmosferos ir jo kaupimui
dirvožemyje. Naudojamos praktikos apima
įvairias tvaraus žemės ūkio praktikas.
Pagrindinės schemos valdymo institucijos ir
funkcijos: 

„Nori“ – tai pelno siekianti organizacija,
kuri pati ir administruoja projektą;  
„Nori“ tarpusavio peržiūros komitetas
(angl. Nori peer review committee), kuris
susideda iš nepriklausomų mokslo ekspertų
ir atlieka pagrindinį vaidmenį, kuriant,
tvirtinant ir galimai peržiūrint Nori
metodikas bei užtikrinant mokslinių
rezultatų vientisumą (McDonald et al.,
2021).  

Antruoju – trečiųjų šalių auditorių – atveju
dėmesys labiau kreipiamas į jų į(si)traukimą
parengtų schemos planų ir metodologijų
peržiūrėjimo, pasiektų tarpinių bei galutinių
rezultatų vertinimo etapuose, siekiant gauti
papildomą ir nešališką vertinimą ir tokiu būdu
užtikrinti vykdomos anglies kaupimo
ūkininkavimo schemos veiklų kokybę
(Alcantara-Shivapatham, 2022; Bowen, 2022;
van der Gaast, 2022; Zimmermann, 2022). Kai
kuriais atvejais tai ekspertų grupės, kurios
specializuojasi konkrečiose žemės
panaudojimo srityse (žemės ūkis, miškai ir kt.)
ir atitinkamai teikia ekspertinį vertinimą. Kitais
atvejais – tai labiau bendresnį vertinimą dėl
schemos organizavimo teikiančios ekspertų
grupės (McDonald et al., 2021).  

Valstybės ir jos vaidmens anglies kaupimo
ūkininkavimo schemose atveju, pastebima, kad
visas sertifikavimo metodikų ir valdymo

 

Visas sertifikavimo
metodikų ir valdymo

sistemų kūrimas turėtų
būti vykdomas viešajame

administravime, kartu
įtraukiant ir privatųjį

sektorių bei
konsultuojantis su

ekspertais.
 

Institucija veikia, padedama ekspertų
patariamosios tarybos, kuri sudaryta iš
išorės viešųjų ir privačių ekspertų.
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Geroji užsienio šalių praktika rodo, jog yra itin
svarbu pasirūpinti, kad bendrojoje žemės ūkio
politikoje nebūtų dviprasmiškų, ar viena kitai
prieštaraujančių remiamų žemės ūkio veiklų.
Pavyzdžiui, jeigu siekiama vystyti anglies
kaupimo ūkininkavimą, neturėtų būti
skatinamos veiklos, kurios mažina anglies kiekį
dirvožemyje, bei turi neigiamą poveikį klimatui
ir biologinei įvairovei (Alcantara-Shivapatham,
2022).

Galiausiai valstybė gali skirti savo išteklius
(laiko ir žmogiškuosius) sąsajoms tarp
tarptautinių įsipareigojimų klimato klausimais
ir anglies kaupimo ūkininkavimo išsiaiškinti.
Pavyzdžiui, Paryžiaus susitarimo 6 straipsnis
numato savanoriškas schemas/rinkas ir
valstybių bendradarbiavimą/įsitraukimą į jas,
tačiau nėra aišku, kaip tarptautiniu mastu gali
būti matomas bendradarbiavimas anglies
kaupimo ūkininkavimo ir jo metu formuojamų
anglies kreditų klausimais (Zimmermann,
2022). 

Bendrai, galvojant apie anglies kaupimo
ūkininkavimo schemos vystymą ir svarstant
galimas jos valdymo alternatyvas, svarbu
kiekvienu atveju įvertinti vietos kontekstą, o
kartu, jeigu tai aktualu, atkreipti dėmesį į
tarptautiniu mastu vykstančius procesus,
pavyzdžiui, ES institucijų rengiamus
dokumentus ir planuojamus reguliavimus šioje
srityje, nepriimant skubotų sprendimų
nacionaliniu lygmeniu. 

sistemų kūrimas turėtų būti vykdomas
viešajame administravime, kartu įtraukiant  ir
privatųjį sektorių, konsultuojantis su
ekspertais. Tai svarbu, siekiant sukurti tvirtą ir
patikimą anglies kaupimo sertifikavimo
sistemą. Savo ruožtu sistema ne tik užtikrintų
aukštos kokybės anglies sugėrimo ir kaupimo
ilguoju laikotarpiu standartą, bet ir būtų (ar
turėtų būti) pasirūpinta draugiškos aplinkai
politikos įtvirtinimu, išvengta su anglies
kaupimo ūkininkavimo susijusių rizikų
(daugiau apie rizikas skaityti: 7.
Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas) (European
Environmental Bureau, 2022).
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Galimi kriterijų pavyzdžiai apima:   

Geografinę vietovę, nurodant kokioje
teritorijoje ar vietoje gali būti vykdomas
projektas. Pavyzdžiui, Nyderlandų
nacionalinio anglies rinkos fondo (angl.
National Carbon Market Foundation) atveju,
visi projektai turi būti vykdomi šalies
teritorijoje, tačiau kitu, Climate Farmers
atveju, prie konkrečios šalies teritorijos
neprisirišama ir projektai pagal poreikį
vykdomi visoje Europoje.  
Sektorius, įvardijant konkrečius sektorius,
kurie vienu ar kitu būdu gali
pretenduoti/būti įtraukti į schemą.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje veikiančios „Label
Bas Carbone“ schemos atveju, įtraukiami
visi sektoriai, kurių neapima ES ATLS
prekybos sistema. Daugiau sektorių
pavyzdžių: žemės ūkis, energijos vartojimo
efektyvumas, įrenginiai, kasyba, nafta ir
dujos, transportas, atliekos ir nuotekos. 
Žemės panaudojimo kategoriją, nurodant,
kokios paskirties žemė gali būti naudojama
schemos rėmuose vykdant projektą,
pavyzdžiui, ar tai miško, ar žemės ūkio
paskirties žemė, ar tai žemė, paversta
miško paskirties žeme ir pan.  
Projekto dydį, apibrėžiant ūkio dydį, kuris
gali dalyvauti schemoje. Pavyzdžiui,
bandomajame etape „Nori“ dirba su
ūkininkais, kurie turi daugiau nei 1000 ha
žemės. Ūkis gali būti išsidėstęs
skirtinguose laukuose, vietose, leidžiama
kai kurių ūkio dalių neįtraukti į schemą.  

 

bioanglis (angl. biochar);
tiesioginis anglies surinkimas iš oro;
bioenergetika su ilgalaikiu anglies
saugojimu;
geologinis neiškastinio CO2 saugojimas;
ilgalaikių organinės kilmės produktų
naudojimas (statybos ir kt.);
CO2 panaudojimas ilgaamžiams
gaminiams;
sustiprintas uolienų atsparumas oro
sąlygoms.

Keletas technologijomis grįstų sprendimo
pavyzdžių anglies kaupimo ūkininkavimui
apima: 

Dėžutė 1: Technologijomis pagrįsti sprendimai:
anglies kaupimo ūkininkavimo praktikos

Šaltinis: (European Environmental Bureau,
2022). 

2.KRITERIJAI 
Anglies kaupimo ūkininkavimo schemose
numatomi ir projekto kriterijai (angl. criteria),
kuriais remiantis projektas gali būti/tapti
schemos dalimi. Kai kuriais atvejais naudojami
tokie žodžio „kriterijai“ sinonimai kaip
tinkamumas (angl. eligibility), aprėptis (angl.
coverage) ir apimtis (angl. scope) tačiau visi jie
ir kiti sinonimai iš esmės reiškia tą patį.
Kriterijų įsivardijimas leidžia išsigryninti, su
kokiais projektais bus dirbama ir tokiu būdu
sumažinti pradinių skaičiavimų, stebėjimo ir
matavimo kaštus, o kartu ir suvaldyti rizikas. 

Anglies kaupimo ūkininkavimo praktikas,
išskiriant konkrečias praktikas, kurios gali
būti taikomos vienos ar kitos schemos
atveju (McDonald et al., 2021). Kadangi
egzistuoja skirtingos anglies kaupimo
interpretacijos, o su jomis ir praktikos,
kurios prie jų priskiriamos, žemiau
pateikiama dažniausiai šaltiniuose minimų
ir gamta pagrįstų sprendimų apžvalga.
Praktikų sąrašas neapima technologijomis
grįstų sprendimų (žr. Dėžutė 1), nes jie
nėra taip dažnai akcentuojami šaltiniuose,
trūksta ekspertinio vertinimo dėl jų
teigiamo ir (ar) neigiamo poveikio aplinkai. 

Tarpiniai pasėliai 

Nuolatinė augalų danga yra vienas iš efektyvių
būdų gerinti dirvožemio kokybę ir
funkcionalumą. Dirvožemyje absorbuota ir
kaupiama anglis mažina CO2 koncentraciją
atmosferoje. Tarpiniai pasėliai auginami,
siekiant apsaugoti dirvos paviršių nuo erozijos
ir maisto medžiagų išplovimo ir sukurti
palankias sąlygas mikroorganizmams (Paulsen,
2020; Shackelford et al., 2019). Tarpiniai
pasėliai turi platų panaudojimo potencialą. 

Pastebima, kad rūšių ar mišinių pasirinkimas
priklauso nuo augintojų tikslų. Giliai įsišakniję 
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augalai, pavyzdžiui, agurklinių šeimos augalai
(lot. boraginaceae), perneša mineralines
medžiagas į gilesnius dirvožemio sluoksnius ir
mažina dirvožemio suslėgimą, taip pat gali
būti naudojami maistui bei medicinoje,
ankštiniai augalai yra puikūs azoto fiksatoriai,
o tankios įvairių žolių šaknys stabdo azoto ir
mineralų išplovimą. Augalų įvairovė turi didelę
įtaką ligų ir kenkėjų paplitimui, naudojant
kelių rūšių mišinį, lapų ir šaknų dydžio ir formų
kitimas padidina bendrą produkciją, padidina
maistines medžiagas ir pagerina dirvožemio
struktūrą. 

 

Remiantis įvairiais tyrimais (Mutegi et al.,
2013; Olson et al., 2014; Poeplau & Don,
2015), dirvožemio anglies praturtinimo
potencialas tinkamai įveistais antsėliais yra
nuo 100 iki 460 kg C ha per metus
viršutiniame dirvos sluoksnyje ir nuo 10 iki
320 kg C ha per metus podirvyje. Tokių
rezultatų pasiekiama, kai tarpiniai pasėliai
naudojami reguliariai nuo 12 iki 50 metų.
Atkreiptinas dėmesys, jog skaičiai labai
priklauso nuo dirvožemio, klimato ir kt.,
įtakos anglies kaupimui dirvožemyje
turinčių, sąlygų. 

Neariminė (arba negilaus žemės dirbimo)
žemdirbystė  

Siekiant sušvelninti neigiamą ariamos
žemdirbystės poveikį, daugiau dėmesio
skiriama negilaus žemės dirbimo praktikoms ir
nearimui. Atsisakius arimo ir perėjus prie
negilaus dirbimo ar tiesioginės sėjos, siekiama
išsaugoti dirvožemio sankaupas, organines
medžiagas ir išlaikyti dirvožemio biologinę
įvairovę (Haddaway et al., 2017). 

Neariminėse sistemose azoto mineralizacija
prasideda vėliau, nes organinės medžiagos
skyla lėčiau. Tai gali sukelti azoto trūkumą
ankstyvosiose ankstyvųjų pasėlių stadijose,
todėl, jei įmanoma, pagal skirtingų ES šalių
narių teisės aktus, šioje ankstyvoje stadijoje
gali būti papildomai tręšiama azoto trąšomis
(Sukkel, 2014). Be to, neariminėse arba
sumažinto žemės dirbimo sistemose labai
svarbu sumažinti dirvos sutankinimą/
suspaudimą (angl. compaction). Dėl to,
naudojant tokias žemės dirbimo praktikas,
naudinga apsvarstyti sunkiosios technikos
eismo sistemos kontroliavimą laukuose (Cid et
al., 2014), pavyzdžiui, kad būtų naudojamos
tos pačios vėžios ir likusi lauko dalis nebūtų
paliesta. Šiam tikslui pasiekti gali būti
įdarbinimos GPS sistemos (Heining, 2020).  

Pievų tvarkymas  

Pievos sukaupia didelius organinės anglies
kiekius dirvožemyje. Kai ariamoji žemė
paverčiama pieva, dirvožemio anglies
kaupimas padidėja dėl tankios šaknų biomasės,
aukštesnio vandens lygio, nearimo. 

Daugiametės pievos turi ypač didelį potencialą
iš atmosferos sugerti anglį dėl jose esančios
plačios šaknų sistemos. Dėl to, dirvožemio
organinės anglies kiekis pievose paprastai yra
didesnis nei ariamuose laukuose. Vis dėlto,
skirtinguose žolynuose organinės anglies
kiekis labai skiriasi. Skirtumai priklauso nuo
klimato sąlygų ir dirvožemio tipo, taip pat
skirtingų valdymo strategijų. 

Pastebima, kad bendrai organinės anglies
kiekiui pievose didelės įtakos turi: (1) pievų
atkūrimas (angl. grassland renovation) ir (2)
pievų sudėtis (angl. grassland composition). 
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Pirmuoju – pievų atkūrimo – atveju,
referuojama į tikslinių agronominių priemonių
rinkinį, kuris padeda atstatyti pievų žolyną
(angl. grassland sward), kad šis visapusiškai
funkcionuotų ir teiktų numatytas ekosistemines
paslaugas, kurių nepajėgia teikti, kai pradeda
nykti/sunyksta. Pievų atkūrimas leidžia
balansuoti tarp kelių žolyno atstatymo būdų t.y.
visiško dirvožemio netrikdymo, kai žolynas
gerinamas išlaikant seną žolyną be dirvožemio
struktūros sutrikimų, ir stipraus dirvožemio
sutrikdymo, kai žolynas gerinamas, ariant ir
užsėjant plotą, siekiant pilnai atnaujinti pievą
(angl. complete grassland renewal). Visa tai
daroma išlaikant aukštus anglies sekvestracijos
pajėgumus (dėl konkrečių skaičių žr. žemiau). 

Pievų atkūrimas. Pievų atkūrimas padidina
organinių medžiagų mineralizaciją, nes
dirvos arimo ar frezavimo metu pridedama
deguonies, skaidoma organinė medžiaga,
išsiskiria azotas ir mažėja organinės
anglies kiekis. Priešingai, daugiamečių
pievų dirvožemio organinių medžiagų
kiekis laikui bėgant dažnai didėja.
Lesschen ir kt. (2012) apskaičiavo, kad
netrikdančios pievos CO2 sekvestravimas
gali siekti iki 3,586 kg CO2 ha-1 m.-1, ty 1
t C/ha. 

tiesiogiai sumažinti virškinimo metu
išsiskiriantį metaną (pašarų priedai ir kt.);  
diazoto monoksido (N2O) išmetimo
mažinimas, tvarkant mėšlą (mėšlo laikymas
ir perdirbimas, anaerobinis pūdymas,

efektyvumo gerinimas (bandos valdymas
produktyvumo gerinimas); 
gyvūnų vaisingumo gerinimas (Jia et al., 2019). 

      biometano gamyba); 

Gyvulių augintojai taip pat gali padidinti
dirvožemio anglies sekvestraciją savo žemėje
ganydami ir tvarkydami ganyklas.  

Emisijų sumažinimo ir absorbcijos potencialas
priklauso nuo skirtingų gyvulininkystės ūkių
tipų ir vietovių: pavyzdžiui, uždarose sistemose
(kiaulių auginimas) ir didelio intensyvumo
ūkininkavimo atveju (pienininkystė) geriau
tinkamos priemonės – pašarų priedai ir
tinkamas mėšlo tvarkymas, kai ekstensyviuose
ūkiuose kur kas svarbesnis tinkamas ganymo
valdymas (Jia et al., 2019).  

Remiantis tarptautiniais tyrimais ir esama
gyvulininkystės anglies kaupimo patirtimi,
gyvulininkystės ūkiai iki 2030 m. galėtų
sumažinti emisijų kiekį 12–30 % (COWI,
Ecologic Institute and IEEP, 2021); tai
reikštų, kad per metus galima sumažinti
26–66 Mt CO2-e. Vidutinis metinis (2020–
2050 m.) techninis galvijų skrandžio
fermentacijos ir mėšlo tvarkymo mažinimo
potencialas yra 40 Mt CO2-e (Roe et al.,
2021).  

Pievų sudėtis. De Deyn et al. (2011),
taikydami ilgalaikes pievų įvairovės
atkūrimo priemones, nustatė, kad,
padidinus raudonųjų dobilų dangą, C
kiekis viršutiniuose 28 cm dirvožemio
sluoksniuose padidėja 3,2 t C ha-¹ a-¹. 
Jie palygino su kitomis vertėmis ir 
nustatė, kad šis efektas penkis kartus
didesnis nei vidutinis apskaičiuotas pievų
C sugėrimas Europoje (Janssens et al.,
2005). 

Kompostas ir mėšlas  

Anglies kiekį dirvožemyje galima padidinti
pridedant komposto ir mėšlo (angl. solid
manure), tačiau svarbu užtikrinti, jog, padidinus
organinės masės vienoje vietoje, jos
nesumažės kitur.  

Mėšlo tvarkymas ir gyvulių valdymas

Gyvulių valdymas ir mėšlo tvarkymas reiškia bet
kokius veiksmus, kurių imasi gyvulių augintojai,
siekdami sumažinti emisijų kiekį, susijusį su
ūkininkavimu (COWI, Ecologic Institute and IEEP,
2021), apimantį visų rūšių gyvulius, įskaitant
jautieną, pienines karves, avis, kiaules. Veiksmai
apima tuos, kuriais siekiama:  

Antruoju – pievų sudėties atveju, dėmesys
kreipiamas į pievos sudėtį, kuri įvairiais būdais
daro didelę įtaką organinės anglies kiekiui
dirvožemyje. Rūšys, kurių šaknų tankis yra
didelis, yra naudingos organinės anglies kiekio
susidarymui. Intensyvesnę šaknų sistemą
galima skatinti pasirinkus tinkamą rūšį ir
naudojant rūšių mišinį (Patnaik et. al., 2020).

Institucija veikia, padedama ekspertų
patariamosios tarybos, kuri sudaryta iš
išorės viešųjų ir privačių ekspertų



1 5

Agromiškininkystė 

Agromiškininkystės sistemos apima daugiamečių ir
sumedėjusių augalų ir (arba) gyvulių integravimą į
agrosistemas. Medžių ir (arba) krūmų integravimas
su pasėlių ir (arba) gyvūnų sistemomis lemia daug
naudingų ekologinių ir ekonominių sąveikų. 

Agromiškininkystės sistemose sumedėjusios,
daugiametės augalijos šaknys pasiekia labai gilius
dirvožemio sluoksnius subalansuodamos
mineralinių medžiagų apykaitą, o lapų kraikas ar
mėšlas likęs lauke, praturtina organinės anglies
kiekį dirvožemio paviršiniame sluoksnyje bei tręšia.
Medžiai, esantys žemės ūkio paskirties žemėje, taip
pat yra labai svarbūs, mažinant buveinių
fragmentaciją, vandens ir vėjo sukeltą eroziją bei
jos neigiamus padarinius (Vickery et al., 2009). 

 

Šiose sistemose organinės anglies kiekio
kaupimas gali siekti iki 1,5 t/ha anglies per
metus, įskaitant gilesnius dirvožemio
sluoksnius. Šiaurės Europoje skaičiuojama, kad
per metus galimas 0,5 t/ha organinės anglies
sukaupimas, t. y. kai sugeriama 1,8 t/ha CO2 iš
atmosferos. Atkreiptinas dėmesys, kad ant
žemės ir po žeme esančioje medienoje taip pat
kaupiama anglis. Priklausomai nuo medžių ir
krūmų rotacijos periodo ir kirtimo schemos,
galima apskaičiuoti vidutinę virš žeminę
anglies atsargą. Daroma prielaida, kad medžių
ir krūmų juostose, vidutinė metinė
sekvestracijos norma yra 4 t CO2/ha. Šie
skaičiai galioja iki tol, kol bus pasiekta pusė
galutinio medienos gebėjimo absorbuoti anglį
riba (ZLTO et al., 2021). Vis dėlto, manoma, jog
agromiškininkystės sistemos turi didesnį
potencialą Pietų Europos valstybėse.

 

Nepaisant didelių skirtumų įvairiose grupėse,
Gross, A. Et al., (2021) savo metaanalizėje apie
tai, kaip mėšlas keičia organinės anglies
kaupimąsi dirvožemyje, apskaičiavo, kad mėšlo
įterpimas vidutiniškai 35 % padidina organinės
anglies atsargų kiekį dirvožemyje. Naudojant
mėšlą, anglis tiesiogiai patenka į dirvožemį ir
didina maistinių medžiagų (ypač N) kiekį, dėl
kurių didėja augalų produkcija ir derlius, o su
jais ir anglies sekvestracija. 
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Pelkių atkūrimas 

Nusausinti durpynai vykstant oksidacijai
išskiria anksčiau sukauptą anglį, taip pat kitas
šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ypač N2O.
Durpynus ir pelkes galima tvarkyti, siekiant
sušvelninti klimato kaitą trimis būdais:

 

Išeksploatuotų durpynų atkūrimas į
šlapynes yra labai efektyvus taršos
mažinimo metodas, skaičiuojant jo
efektyvumą per hektarą. Atkuriant vandens
lygį durpynuose galima išvengti iki 29 t
CO2-e/ha emisijų per metus (Günther et al.,
2020). Remiantis MoorFutures – Vokietijos
anglies kaupimo ūkininkavimo schemos
metodika, galimas poveikis mažesnis ir gali
svyruoti nuo 3,5 iki 24 t CO2-e ha per
metus, priklausomai nuo ankstesnio žemės
naudojimo ir galutinės būklės (Joosten et
al., 2015). 

išlaikant normalų esamą pelkių vandens
lygį, kad būtų palaikomas anglies
kaupimas (išlaikant ekosistemos struktūrą,
aplinkosaugines, socialines, ekonomines
funkcijas bei teikiamas ekosistemines
paslaugas) 
atkuriant nusausintų durpynų vandens
režimą bei pagerinant ekologinę būklę kad
būtų išvengta emisijų dėl degraduojančių
durpynų, bei būtų sukuriamos biologinei
įvairovei palankios sąlygos (atkurti
struktūrą bei funkcijas, kurios gali skirtis
nuo nepažeistos ekosistemos siekiant ir
toliau gauti ekosistemines paslaugas)  
nusausintus durpynus, kurie negali būti
grąžinti į pirminę - natūralią ekologinę
būklę - pritaikyti produktyviam naudojimui
suteikiant naujas socialines, ekonomines,
aplinkosaugines funkcijas (kaip gyvulių
ganymas, paludikultūra, biomasės
produkcija ir kt.).

Durpynai gali nuolat kaupti anglį, jei
palaikomas normalus vandens lygio režimas ir
palanki ekologinė būklė (COWI, Ekologijos
institutas ir IEEP, 2021b). Iš pažeistų
nusausintų durpžemių (naudojamų durpių
kasybai, žemės ūkyje ar miškininkystėje)
išsiskiria dideli kiekiai CO2 ir N2O emisijų.
Atkūrus šlapynę, CO2 emisijos sumažėja ar
tampa neigiamomis (vyksta absorbcija), N2O
emisija sustoja, bet gali padidėti metano (CH4)
emisijos.  

CO2 yra silpnos, bet labai patvarios (lėtai
suyrančios, atmosferoje gali išsilaikyti ir iki
1000 metų) dujos, o CH4 yra stiprios
(atmosferoje sulaiko šilumą daugiau nei 25
kartus stipriau nei anglies dioksidas), bet
trumpalaikės ŠESD (atmosferoje išsilaiko iki 12
metų). Taigi, CH4 gali daryti didesnį poveikį
klimatui per trumpesnį laiką, tačiau naujausi
tyrimai rodo (Günther et al., 2020), kad
durpžemių atkūrimas nepadidina CH4 emisijų  

tiek, kad pakenktų klimato kaitos švelninimui.
Nauda dėl CO2 sumažėjimo klimatui yra
didesnė nei trumpalaikė žala dėl galimo CH4
padidėjimo. Taip pat taikant tinkamas
atkūrimo praktikas (Zak et al., 2018), galima
sumažinti šias metano emisijas. 

Miškų įveisimas ir atsodinimas 

Miško įveisimas (angl. afforestation) – tai
apleistų ir nualintų žemės ūkio naudmenų
pavertimas miškais, o miško atsodinimas (angl.
reforestation) – medžių atsodinimas iškirstoje
vietoje. Abu būdai gali prisidėti prie emisijų
sumažinimo, nes augant papildomiems
medžiams iš atmosferos sugeriamas ir
biomasėje ir dirvožemyje užrakinamas CO2
(Santos et al., 2019).  

Svarbu, kad tiek miško įveisimas, tiek
atsodinimas būtų vykdomi, laikantis biologinei
įvairovei palankių principų. Pavyzdžiui, jeigu
galvojama apie miško įveisimą, galima
žvalgytis vietų, kur dėl miško įveisimo,
biologinės įvairovės nykimo rizika yra maža ir
kur yra pakankamai vandens, kad būtų
išvengta nenumatytų neigiamų padarinių
vandens apsaugai (angl. water security)
(Schwärzel et al., 2020). 

Skaičiuojama, kad ES kiekviename 2020–
2030 m. laikotarpiu pasodintame medžių
hektare po 10 metų po pasodinimo galima
tikėtis apie -4,5 t iš atmosferos sugerto CO2
per metus ir po 20 metų po pasodinimo –
apie -7,8 t iš atmosferos sugerto CO2 per
metus (European Commission, 2021).
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Egzistuoja keli skirtingi papildomumo
nustatymo būdai:  

Atskaitos taškas (angl. baseline): labiausiai
paplitęs metodas, kai lyginamas įprastos
veiklos scenarijus su situacija, jei būtų
vykdomas projektas (lyginamas emisijų ir
absorbcijos skirtumas šiose dviejose
situacijose). Atskaitos taško pradinės padėties
nustatymo metodai skiriasi: paprastesni yra
pigesni, o sudėtingesni metodai yra
patikimesni, bet ir brangesni. Alternatyvios
situacijos nustatymas (kuomet nebūtų daromas
projektas): 

3.PAPILDOMUMAS  
Papildomumas (angl. additionality) parodo
papildomą naudą, kurią atneša įgyvendintas
anglies kaupimo ūkininkavimo projektas.
Dažnai tokiu atveju yra lyginama situacija, jei
projektas nebūtų įgyvendintas (įprastos veiklos
scenarijus dar kitaip žinomas kaip business as
usual), su situacija, kuri būtų įgyvendinus
projektą.  

projektams ir (ar) jo dalyviams, atsižvelgiant į
konkrečias aplinkybes, tačiau kartu ir padidinant
bendrus papildomumo nustatymo kaštus. 

Istoriniai ar etaloniniai (angl. historical or
benchmark) scenarijai. Atskaitos taškas
nustatomas, remiantis istoriniais
duomenimis, pavyzdžiui, vidutinėmis
pastarųjų metų anglies atsargomis ir jų
veiksmingumu/absorbcija, kurios būdingos
konkrečiai žemės panaudojimo praktikai.
Taip pat remiamasi įprastos veiklos
prognozėmis, kurios leistų pažiūrėti, kokios
būtų anglies atsargos ir absorbcija per
ateinančius dvidešimt metų, jei schemos
nebūtų, ar galimais scenarijais,
atsižvelgiant į vidutinės ir ilgesnės
trukmės klimato politikos ambicijas ir
žiūrint, koks potencialiai galėtų būti žemės
panaudojimo būdas vienu ar kitu atveju.
Atskaitos taško nustatymo kaštai tokiu
būdu priklauso nuo scenarijų
kompleksiškumo: jei jie paprastesni, tai ir
pigesni; jei sudėtingesni, tai kartu ir
brangesni. 

Konkretūs ar standartizuoti (angl. specific
or standardised) scenarijai. Atskaitos taškas
sukuriamas specialiai atskiriems 

Papildomumo testai (angl. additionality tests):
taikomi siekiant užtikrinti, kad emisijų
absorbcija papildytų vieną ar kelis alternatyvius
scenarijus, kurie galėtų būti taikomi nesant
siūlomos paramos konkrečiai anglies kaupimo
praktikai. Šie testai paprastai taikomi atskiro
projekto lygmeniu. Jie apima: 

Finansinį papildomumą, kai parodoma, kad
be papildomos finansinės grąžos už
vykdomą anglies kaupimo ūkininkavimą,
tokia veikla nebūtų pats
geriausias/pelningiausias finansinis
pasirinkimas. Paprasti kaštų ir naudos
skaičiavimai gali padėti geriau įsivertinti, ar
nesant papildomam finansavimui už anglies
kaupimo ūkininkavimo vykdomas praktikas,
tokia veikla būtų patraukliausia.  

Reguliavimo papildomumą, kai žiūrima ar
anglies kaupimo ūkininkavimas viršija
įstatymų nustatytus reikalavimus ir (ar)
įsipareigojimus t.y. business as usual
reguliavimo kontekste. Reguliavimo
papildomumą galima įsivertinti, įtraukiant
reguliavimą į pradines normas arba naudojant
standartizuotas priemones, klausimynus. 

 

Papildomumo
nustatymas gali būti

sudėtingas, ypač
galvojant apie gamta

pagrįstus sprendimus
anglies kaupimo
ūkininkavimui.
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Naujos veiklos testą, kurio metu
projektas/dalyvis įrodo, kad ėmėsi naujos
anglies kaupimo ūkininkavimo praktikos,
kurios nevykdė anksčiau (projekto dėka
buvo paskatintas konkrečią praktiką ar
veiklą integruoti į savo ūkį).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiai dienai nėra vieno
tradicinio ir kompleksinio požiūrio į
papildomumo nustatymą. Dėl to aukščiau
įvardytus elementus veikiau reikėtų matyti kaip
gaires ir kiekvienos schemos ir (ar) projekto
atveju pasirinkti konkrečius kriterijus ir
procedūras, kurios atitiktų vietos kontekstą bei
leistų pasirinkti patikimiausią scenarijų.

Bendrai, papildomumo nustatymas gali būti
sudėtingas, ypač galvojant apie gamta pagrįstus
sprendimus anglies kaupimo ūkininkavimui.
Kartu papildomumo nustatymas gali
pareikalauti nemažai laiko ir finansinių resursų.
Dėl to, siekiant išvengti situacijų, kai dėl didelių
papildomumo nustatymo kaštų kyla rizika
neprisitraukti potencialių dalyvių,
rekomenduojama įsivertinti, kiek naudinga skirti
laiko ir pinigų, kad nenukentėtų nei
papildomumo nustatymo kokybė, nei dalyvių
įsitraukimas (McDonald et al., 2021). 

Kliūčių vertinimą, kai vertinama ar yra kitų
reikšmingų kliūčių, kurios trukdo įgyvendinti
anglies kaupimo ūkininkavimą ir kurias būtų
galima pašalinti, įgyvendinant projektą,
pavyzdžiui, institucinės ar technologinės
kliūtys, socialinės ar vietos žinių kliūtys. 

Neįprastos praktikos testą, kurio metu
projektas/dalyvis turi įrodyti, jog vykdoma
anglies kaupimo ūkininkavimas ar konkreti jo
praktika yra neįprasta jų sektoriuje,
pavyzdžiui, neariminės žemdirbystės
pritaikymas šalyje yra mažesnis nei 20 %. Jei
nėra konkrečios praktikos, gali būti
įvardijamas praktikų rinkinys, pavyzdžiui,
kompleksinis neariminės žemdirbystės,
sėjomainos ir tarpinių pasėlių naudojimas
šalyje yra mažesnis nei 20 %. 
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Nors matavimo, atsiskaitymo ir tikrinimo
sistemos yra esminė sėkmingo anglies
kaupimo ūkininkavimo veikimo dalis, didelė
jos kaina gali sumažinti bendrąjį anglies
kaupimo ūkininkavimo pelną bei tapti rimta
kliūtimi žemės valdytojams dalyvauti
savanoriškose anglies kreditų rinkose.  

4.MATAVIMAS,
ATSISKAITYMAS,
TIKRINIMAS  
Skaidrios ir patikimos matavimo, atsiskaitymo
ir tikrinimo sistemos (angl. measure, report,
verify (MRV)) yra labai svarbios siekiant, kad
anglies kaupimo ūkininkavimas užtikrintų tikrą
klimato kaitos švelninimą. Kylant abejonėms
dėl anglies ūkininkavimo metu sukauptos
anglies ilgalaikiškumo, veiklų papildomumo ir
neapibrėžtų matavimo metodų, sudėtinga
pasikliauti iniciatyva, siekiant kompensuoti
kituose sektoriuose susidarančias emisijas
(McDonald et al., 2021).  

 skirtinguose projekto įgyvendinimo etapuose: 

Svarbu rasti įperkamus ir veiksmingus
technologinius sprendimus. Tam galima
pasitelkti jau egzistuojančias sistemas, taip pat
jas tobulinant ir pritaikant esamiems
poreikiams, pavyzdžiui, ūkių apskaitos
duomenų tinklą (angl. farm accounting data
network (FADN)), nuotolinį stebėjimą,
nacionalines ūkio lygmens ŠESD apskaitos
sistemas, maistinių medžiagų sekimo įrankius,
vienas tokių – ūkio tvarumo įrankis
maistinėms medžiagoms (angl. Farm
Sustainability Tool for nutrients (FaST)) ir kt. 

Anglies kaupimo ūkininkavimui tampant vis
populiaresne tema, atsiranda ir lengviau
pritaikomi matavimo, atsiskaitymo ir tikrinimo
metodai, kurie leidžia greičiau atlikti užduotis
ir dažniau tikrinti. 

4.1 Matavimas
Matavimas apima ūkininkavimo rezultatų
sekimą ir sukauptos anglies matavimą.
Matavimas gali būti atliekamas keliais
skirtingais metodais, kurių kiekvienas turi
privalumus ir trūkumus. Nurodyti metodai taip
pat gali būti jungiami ir naudojami

Tiesioginis matavimas – kuomet sukauptos
anglies bei emisijų kiekis matuojamas
tiesiogiai, valdomame lauke, dažniausiai
imant dirvožemio mėginius ir vėliau juos
tiriant laboratorijoje siekiant nustatyti
dirvožemio anglies kiekį. Toks matavimo
būdas gali būti itin tikslus, sukelia didesnį
pasitikėjimą sistemos naudotojams,
perkantiems ar parduodantiems anglies
kreditus. Tiesioginis matavimas taip pat
sulaukia kritikos, nes reikalauja didelių
laiko bei finansinių išteklių, yra mažiau
patogus, lauko homogeniškumui nustatyti
reikia imti daug mėginių. Tiesioginis
matavimas dažnai pasitelkiamas prieš
pradedant anglies kaupimo ūkininkavimo
veiklas, tam kad būtų galima nustatyti
atskaitos tašką. 

Modeliavimas – remiantis skaičiavimais ir
būklės indikatoriais (angl. proxies) emisijų
ir absorbcijos kiekis gali būti
modeliuojamas, jo tiesiogiai nematuojant.
Iš turimų duomenų galima sumodeliuoti
numanomą anglies kiekio augimą
dirvožemyje, pelkėje, biomasėje ir kt. Toks
matavimo būdas yra mažiau tikslus, nes
remiasi teoriniais duomenimis, reikalauja
didelio išankstinio pasiruošimo, techninių
žinių, tačiau taip pat yra pigesnis ir
paprasčiau pritaikomas bei leidžia sudaryti
ilgalaikes prognozes, kurios suteikia
pagrindą išankstiniam finansinių paskatų
išmokėjimui (McDonald et al., 2021). 

 

Kylant abejonėms dėl 
 sukauptos anglies

ilgalaikiškumo, veiklų
papildomumo ir neapibrėžtų

matavimo metodų,
sudėtinga pasikliauti

iniciatyva, siekiant
kompensuoti emisijas.
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skirtingi anglies kiekio matavimo metodai, jų
tikslumo faktorius ir kaina skirtingoms žemės
valdymo praktikoms (Lentelė 1).   

Pasirenkant vieną ar kitą matavimo metodiką,
itin svarbu turėti aiškius kriterijus, kurie turi
būti matuojami. Kai kuriais atvejais ne CO2
ŠESD emisijos gali būti sunkiai
apskaičiuojamos. Nors dirvožemio anglies
kiekiui skaičiuoti galima naudoti tarptautines
IPCC vertes ir standartus, antžeminės biomasės
kiekius gali būti sunkiau tiksliai apskaičiuoti
(The World Bank, 2021). 

Atsiskaitymą už veiklas, rezultatus, valdymo
pokyčius bei kitus su tuo susijusius
aspektus/procesus dažniausiai turi vykdyti
žemės valdytojas. Šiame etape tai pat gali būti
pritaikomi įvairūs metodai, pradedant nuo
popierinio ir skaitmeninio žurnalo pildymo,
mėginių rezultatų pateikimo ar kitokių
ataskaitų teikimo būdų.  

Anglies kaupimo ūkininkavimo
sub-kategorija

Šlapynių ir durpžemių valdymas

Dirvožemio anglis

Agromiškininkystė

Gyvulininkystė ir mėšlo
tvarkymas

Lentelė 1. Matavimo, atsiskaitymo ir tikrinimo sistemų kainos ir tikslumo vertinimas, anglies kaupimo
ūkininkavimo schemose.

Matavimo tipas Galimas netikslumas Kaina

Modeliavimas Vidutinis Vidutinė

Matavimas Mažas - vidutinis Labai aukšta

Modeliavimas Aukštas Vidutinė

Matavimas Vidutinis Labai aukšta

Kartu (modeliujama ir
matuojama)

Aukštas Aukšta

Modeliavimas Vidutinis Žema - vidutinė

Matavimas, atsiskaitymas, tikrinimas

Šaltinis: (COWI et al., 2021), adaptuota autorių. 

4.2 Atsiskaitymas  
Planuojant kiekvieną anglies kaupimo
ūkininkavimo projektą, svarbu numatyti kaip bus
vykdomas atsiskaitymas už atliktas veiklas ir
pasiektus rezultatus bei kas bus už tai
atsakingas. Atsiskaitymas apima pamatuotų
duomenų pateikimą juos tikrinančiai institucijai.
Šis etapas itin svarbus projekto eigos sekimui. 

Atsiskaitymas už veiklas leidžia sekti projekto
eigą, įvertinti galimas rizikas ir jų išvengti. 

Nuotolinis stebėjimas – gali būti vykdomas
pasitelkiant satelitus. Pasitelkiant satelitų
užfiksuotas nuotraukas pokyčiai teritorijoje
gali būti stebimi kelis kartus per mėnesį.
Gali būti stebimos veiklos, augalijos
pokyčiai, o pagal juos skaičiuojami ir
modeliuojami dirvožemio bei biomasės
anglies pokyčiai. Šis metodas reikalauja
specifinių techninių žinių, negali būti
atliekamas individualiai (t.y. ūkininkas
neturi galimybės pats sekti savo ūkio),
reikalauja duomenų iš satelitų, gali būti ne
visur prieinamas. 

Žemiau pateikiama lentelė, kurioje įvertinami



Projekto rezultatų tikrinimas leidžia
investuotojams užtikrinti, jog jie moka už realų
pokytį – iš atmosferos pašalinamą CO2 –
kuomet yra parduodami suformuoti anglies
kreditai. 

Šiame etape kaip ir matavime gali būti
pasitelkiami skirtingi metodai, kurie turėtų
būti aiškiai nurodomi kiekvieno anglies
kaupimo ūkininkavimo projekto aprašyme.
Tikrinimas gali būti atliekamas, pasitelkiant
nuotolinius metodus (interviu, satelitų
duomenys, ir kita), tiesioginius metodus
(dirvožemio ėminiai, biomasės matavimas ir
skaičiavimas, augalijos monitoringas,
dokumentų tikrinimas ir kita) bei procesų
auditą. 
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4.3 Tikrinimas  
Tikrinimas apima nepriklausomą pateiktų
duomenų tikslumo ir teisingumo vertinimą ar
procedūrų, kurios buvo atliktos duomenų
gavimui auditą ir gali padėti pagerinti veiklas
bei matavimo, atsiskaitymo ir tikrinimo
sistemos procesus. Tikrinimas turėtų būti
atliekamas išorės ekspertų-tikrintojų, kurie
nevykdo matavimo ir atsiskaitymo dalies.
Tokiu būdu garantuojamas nešališkas
situacijos vertinimas (FAO, 2020).  
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Finansinės paskatos. Kuomet žemės
valdytojams yra mokama už atliekamas veiklas
arba pasiektus rezultatus kaupiant anglį.
Finansinės paskatos gali būti skiriamos iš viešų
(per bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP),
Europos inovacijų partnerystę žemės ūkio
produktyvumui ir tvarumui užtikrinti (EIP –
AGRI), LIFE+, HORIZON ir INTERREG
programas) ar privačių fondų (tiesioginės
investicijos ūkio gerinimui, naujų technologijų,
metodų diegimui). 

5.SKATINIMO
MECHANIZMAI  
Anglies kaupimo ūkininkavimas yra
pristatomas kaip žaliojo verslo modelis, kai
žemės valdytojams už sumažintas ŠESD
emisijas ar sekvestruojamą anglį yra
atlyginama. Kaip atlygis ar skatinimas
ūkininkui gali būti suteikiamos: 

paskolą, ūkininkas įsipareigoja dalyvauti
anglies kaupimo ūkininkavimo schemoje (angl.
compliance scheme).  

Mokymai. Dalis projektų ir iniciatyvų veikia
vien kaip mokomosios programos, kurios
nesiūlo finansinio atlygio nei už dalyvavimą,
nei už pasiektus rezultatus. Tokios programos
suteikia žemės valdytojui bazines žinias, kurios
vėliau gali būti pritaikytos ūkyje,
konsultacijose ir agroekologinės būklės
gerinime.  

Pagerinta turimos teritorijos būklė. Didžioji
dalis anglies kaupimo iniciatyvų vyksta
privačioje žemėje, tad pasiekti geresni
dirvožemio, augalijos, vandens ir kiti
parametrai lieka toje teritorijoje. Ypač
prisijungiant prie pilotinių anglies kaupimo
ūkininkavimo projektų, turinčių finansavimą,
pagerėjusi agroekologinė būklė ūkininkui
nieko ar beveik nekainuoja.  

Lengvatos gaunant paskolas ir dalyvaujant
konkursuose. Žemės valdytojai, savanoriškai
vykdantys anglies kaupimo ūkininkavimo
veiklas, gali gauti papildomas lengvatas ar
surinkti papildomus taškus kitoms naudoms
gauti. Taip pat, bankų ir finansinių įmonių
vykdomuose anglies kaupimo ūkininkavimo
iniciatyvose, dalyvavimas schemose kartais
iškeliamas kaip sąlyga, norint pasinaudoti
paslaugomis, pavyzdžiui, norėdamas gauti

Suteikiami anglies kreditai. Kreditai suteikiami
už iš atmosferos absorbuotos anglies kiekį
(priešingai nei ATLPS sektoriuje) arba už
sumažintų ŠESD emisijų kiekį. 1 anglies
kreditas dažniausiai skiriamas už 1 kubinę toną
absorbuotos anglies ir gali būti panaudojamas
emisijų kompensavimui kituose sektoriuose.  

Atlygis už anglies kaupimo ūkininkavimo
vykdymą gali būti paskaičiuojamas
atsižvelgiant į įvairius aspektus. Finansinės
išmokos ir kreditai žemės valdytojams už
anglies kaupimo ūkininkavimo vykdymą gali
būti paremtos: 

Veikla: atlyginama už vykdomas numatytas,
specifines veiklas, nėra žiūrima į sukauptos
anglies kiekį ar kitus rezultatus. Toks
skatinimo tipas dažniausiai yra gaunamas iš
viešųjų fondų, pasitelkiant BŽŪP išmokas.
Veikla pagrįstas išmokų gavimas yra gana
paprastas, gana maži matavimo, atsiskaitymo
ir tikrinimo sistemos kaštai. Nėra tiksliai
žinomi sekvestruotos ar sutaupytos anglies
kiekiai, nes tai nėra pagrindinis vertinimo
kriterijus. Atlygis gali būti išmokamas kasmet
už atliktas ir deklaruotas veiklas ar pagal
kitokį sutarimą. 

Rezultatais: atlyginama už konkrečius pasiektus
rezultatus. Šiuo atveju naudojami ūkininkavimo
metodai gali būti mažiau svarbūs. Dažniausiai
rezultatas yra matuojamas CO2 ekvivalento
sutaupytomis arba absorbuotomis CO2 tonomis.
Rezultatai tokio tipo mokėjimo schemose gali
būti labai tiksliai pamatuoti ir patikrinti, tačiau
reikalauja gana sudėtingų matavimo,
atsiskaitymo ir tikrinimo sistemų, kurios taip pat
gali brangiai kainuoti. Rezultatais paremtų
skatinimo schemų privalumas yra tas, kad
aplinkosaugine prasme poveikis yra labai aiškus
ir tikslus, o ūkininkai gali lanksčiai pritaikyti
naudojamus metodus, atsižvelgiant į
geografines, gamtines sąlygas. Išmokos gali būti
paskirstomos viso projekto eigoje, atsiskaitant
dalimis už jau sukauptą anglies kiekį.   
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Hibridiniu modeliu: atlyginama ir už
atliekamas veiklas ir už pasiektus rezultatus.
Dažniausiai dalis atlygio gali būti suteikiama
projekto pradžioje už nustatytų veiklų
įgyvendinimą, o vėlesni mokėjimai už pasiektą
rezultatą. Pirmoji mokėjimo dalis gali padengti
naujų ūkininkavimo metodų įgyvendinimo
išlaidas, taip sumažinant finansines rizikas
ūkininkams. Hibridiniai mokėjimo modeliai gali
paskatinti ūkininkus prisijungti prie iniciatyvos
sumažinant finansinę riziką, tačiau taip pat
paliekant erdvės ir lankstumo nusprendžiant
galutinius ūkininkavimo metodus, kuriais bus
pasiektas geriausias rezultatas (McDonald et
al., 2021; European Commission, 2021). 

biologinės įvairovės išsaugojimas, gerėjanti
vandens kokybė, įgytos naujos žinios ir kt.
Kuriamose anglies ūkininkavimo sistemose
svarbu į tai atsižvelgti ir numatyti ar už
papildomas naudas bus atlyginama, ar jos bus
privalomos. 

Anglies kaupimo schemos gali būti
inicijuojamos ir skatinamos įvairių
organizacijų, siekiančių skirtingų tikslų: 

Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų,
siekiant atstovauti visuomenės interesams,
pavyzdžiui, aplinkosaugoje, bandant
įgyvendinti tvaresnes ūkininkavimo ir žemės
naudojimo praktikas, organizuojant mokymus.  

Žemės ūkio ir maisto tiekimo įmonių, siekiant
pateikti vartotojui naujus produktus, remiant
tvarius ūkius ir žemės valdytojus, įgyvendinant
savo aplinkosauginius tikslus, kuriant geresnį
įvaizdį visuomenės akyse.  

Tarpininkų, kurie naudoja schemas kaip savo
verslo modelį, siekdami pritraukti
susidomėjusius žemės valdytojus ir
kompanijas, norinčias sumažinti ar
kompensuoti savo ŠESD emisijas. Tarpininkai
uždirba gaudami komisinį mokestį ir
įgyvendindami kitus su veikla susijusius
tikslus.

Sertifikavimo įstaigų, kurios padeda užtikrinti
patikimų sistemų veikimą ir prisiima
atsakomybę tikrinti bei vertinti schemas.
Sertifikavimo įstaigos siekia didinti veikiančių
schemų skaidrumą, patikimumą, uždirba iš
komisinio mokesčio (McDonald et al., 2021).  

Svarbu atsižvelgti į tai, kad dažnai
įgyvendinant anglies kaupimo ūkininkavimo
veiklas yra pasiekiami ir šalutiniai teigiami
rezultatai ūkininkams ir visuomenei, tokie kaip
sutaupytos išlaidos, padidėjęs produktyvumas,

5.1. Anglies kreditai ir
rinka
Anglies kreditai paremti rezultatais yra
populiariausia savanoriškų privačių anglies
kaupimo ūkininkavimo iniciatyvų naudojamų
atlygio formų. Taip pat kreditų parametrai gali
stipriai skirtis, vertinant ir kuriant anglies
kaupimo ūkininkavimo schemas svarbu
atsižvelgti į šiuos aspektus: 

 

Anglies kaupimo schemos
gali būti inicijuojamos ir

skatinamos įvairių
organizacijų: nuo
nevyriausybinių

organizacijų ir viešųjų
įstaigų, siekiančių atsovauti

visuomenės interesus, iki
žemės ūkio ir maisto 

teikimo įmonių, bandančių
vartotojui pateikti naujus
produktus ir įgyvendinti 

 išsikeltus aplinkosauginius
tikslus.

Forma. Kreditai skiriami už sukauptos – iš
atmosferos pašalintos anglies kiekį ir (ar) už
sumažintas veiklos sukuriamas emisijas. Šiuo
metu anglies kreditų rinkose kreditai
suformuoti už emisijų sumažinimą nėra
populiarūs, pirkėjai dažniau renkasi mokėti už
realiai iš atmosferos pašalintą anglies kiekį.  
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Kaina. Priklauso nuo kreditams gauti
naudojamų metodų, šalies, projekto kaštų,
politinės situacijos, rinkos situacijos ir
daugybės kitų aspektų. Kreditai suformuoti
gamta paremtų sprendimų (angl. nature based
solutions) metodais parduodami pigiau dėl
grįžtamojo proceso rizikos (daugiau apie tai
skyriuje 7: Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas).
Kaina gali svyruoti nuo kelių iki kelių šimtų
eurų už vieną kreditą. Taip pat svarbu
atsižvelgti į tai, kokią kredito kainos dalį
pasiima administruojanti įmonė.

Nuosavybė. Svarbu atsižvelgti kas tampa
kreditų savininku ar žemės valdytojas, žemės
savininkas, ar įmonė suformavusi kreditus.
Taip pat ar žemės valdytojui (schemos
dalyviui) leidžiama kreditus taupyti, parduoti
kada nori, ar gali juos parduoti kur nori. 

Rinka. Kaip ir kur yra parduodami kreditai,
kokia yra kuriama rinka. Dalis schemų padeda
parduoti kreditus, tarpininkauja tarp žemės
valdytojo (kredito savininko) ir pirkėjo. Dalis
schemų tik suformuoja ir verifikuoja kreditus,
tačiau jų nepadeda parduoti. Dalis schemų
užsiima tik kreditų pardavimu, aukcionų
organizavimu ir neturi nieko bendra su jų
formavimu. Tad ypač svarbu įvertinti kokios
yra kreditų savininkų galimybės juos tinkamai
valdyti, kad būtų gaunama maksimali nauda.  

Visi aukščiau minimi aspektai turėtų būti
aiškiai nurodyti anglies kaupimo ūkininkavimo
schemose ir standartuose, taip užtikrinant
papildomą skaidrumą ir aiškumą.  

6.SKAIDRUMAS IR
VIEŠINIMAS
Dėl gan kompleksiškos matavimo, atsiskaitymo
ir tikrinimo sistemos itin svarbūs anglies
kaupimo ūkininkavimo standartų bei schemų
skaidrumas ir viešumas. Skaidrumas ir
informacijos viešinimas leidžia sistemos
dalyviams ir visuomenei suprasti, kokią rolę
kiekvienas iš jų užima, sukurti didesnį
pasitikėjimo jausmą bei išvengti apsimestinio
aplinkosauginių tikslų siekimo, dvigubos
apskaitos ir kitų proceso eigoje kylančių
problemų.  

Siekiant užtikrinti sistemų skaidrumą, gali būti
pateikiama informacija apie projekto dalyvius,
vykdomos žemės naudojimo praktikas,
matavimo, atsiskaitymo ir tikrinimo sistemą,
kiekvieno iš dalyvių gaunamą atlygio formą,
standartus ir metodologijas, ilgalaikiškumo,
papildomumo ir žalos nedarymo principų
užtikrinimą, projekto progreso ataskaitas. 

Tikėtina, kad atsirandant vis daugiau anglies
kaupimo ūkininkavimo schemų, gali atsirasti ir
bandymų sukčiaujant gauti naudas, pavyzdžiui,
žemės valdytojai gali bandyti apeiti sistemą,
tikrintojai gali pateikti netikslius duomenis,
tarpininkai gali bandyti dirbtinai padidinti
naudas ir pan. Dėl to kiekvienoje schemoje
turėtų būti numatomos sukčiavimo rizikos ir
įgyvendinami prevenciniai sprendimai, kad
tokių sukčiavimo atvejų būtų išvengta (COWI
et al., 2021).  

Viešinamos informacijos kiekis gali būti
numatomas kiekvienos schemos rėmuose. 

Siekiant užtikrinti
papildomą skaidrumą ir

aiškumą, anglies kaupimo
ūkininkavimo schemose ir

standartuose turėtų 
būti nurodyti šie aspektai:
forma, kaina, nuosavybė ir

rinka.
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7.ILGALAIKIŠKUMAS
IR RIZIKŲ
VALDYMAS  
Anglies kaupimo ūkininkavimo projektų
rezultatų ilgalaikiškumas yra svarbi tema, kuri
priklauso nuo naudojamų žemės tvarkymo
metodų bei konkrečių žemės valdytojo
įsipareigojimų. 

Naudojant kai kurias praktikas yra akivaizdu,
kad emisijos negali pakartotinai grįžti į
atmosferą, pavyzdžiui, deginant sąvartynų
sukuriamas metano dujas, jos niekaip vėl
netaps metanu. Tačiau, pasitelkiant gamta
paremtus sprendimus, išlieka rizika, kad
sukaupta anglis grįš į atmosferą. Didžioji dalis
anglies kaupimo praktikų gali turėti tyčinį ar
netyčinį grįžtamąjį procesą. 

Netyčiniu grįžtamuoju procesu yra laikomos
priežastys, kurių žemės valdytojas negali
kontroliuoti, pavyzdžiui, miško gaisras, kenkėjų
antpuoliai, sausros ir kt. Tyčiniu grįžtamuoju
procesu galima laikyti veiksmus nulemtus
žemės valdytojo, pavyzdžiui, grįžimas prie
ariamojo žemės dirbimo, medienos
panaudojimas kurui, atkurtos šlapynės
nusausinimas ir kt. (COWI et al., 2021). Tad
mokant už specifines veiklas, kurių tikslas
absorbuoti kuo daugiau anglies, turėtų būti
užtikrinta, kad ji artimiausiu metu nebus
grąžinta į atmosferą. Tai gali būti pasiekta,
pasitelkiant teisinį veiklų reguliavimą,
ilgalaikes sutartis ir anglies kreditų buferinę
dalį, kuri skiriama nenumatytiems atvejams. 

Netyčinis grįžtamasis procesas dažniausiai
negali būti kontroliuojamas, tad anglies
kaupimo ūkininkavimo schemose pagrindinė
priemonė padengti šias rizikas yra finansinių
išteklių atidėjimas šiems atvejams (buferio
sukūrimas). Atidėta kreditų ar pinigų suma
anglies kaupimo ūkininkavimo schemose
svyruoja nuo 5 % iki 60 % ir būna
panaudojama, atsižvelgiant į kiekvieną
konkretų atvejį (COWI et al., 2020). Kreditai
suformuoti, pavyzdžiui, žemės ūkio
naudmenose turi žemesnę kainą, nes išlieka
didesnė rizika, 

technologijomis paremti sprendimai,
pavyzdžiui, anglimi prisotintos statybinės
medžiagos, gali būti laikomi patikimesniais,
nes nėra rizikos dėl emisijų grįžimo į
atmosferą.

Tyčiniams grįžtamiesiems procesams
kontroliuoti ir sumažinti jų riziką kiekvienoje
anglies kaupimo ūkininkavimo schemoje gali
būti numatytos konkrečios priemonės:

Atidėtos finansinės priemonės (buferis);
Ūkininkų ir projektų atranka – dalyvauti
schemose gali būti atrenkami tik labiausiai
motyvuoti ir ilgalaikį interesą turintys
žemės valdytojai.
Ilgalaikiai kontraktai – gali būti sudaryti su
žemės valdytojais, užtikrinant, kad jie
nepakeis žemės naudojimo, pavyzdžiui,
ateinančius 20 metų. Vis dėlto, tokie
įsipareigojimai gali sumažinti
norą/atgrasyti nuo dalyvavimo schemose.
Be to, ilgalaikėje perspektyvoje gali būti
sunku užtikrinti tokių įsipareigojimų
laikymąsi.
Atlyginimas tik už ilgalaikį anglies
kaupimą, kai už sukauptą anglį atlyginama
tik projekto pabaigoje. Pavyzdžiui,
Kalifornijoje egzistuoja anglies kreditų
schema, kurioje išmokos skiriamos tik po
25 metų, skaičiuojant nuo medžių
pasodinimo datos (COWI et al., 2020). 
Suinteresuotų šalių įtraukimas – naudojant
konsultavimo paslaugas ir kitas priemones,
tam kad, ŠESD mažinimas ir kaupimas
taptų ūkininkavimo kultūros dalis. 
Ilgalaikių rinkų vystymas – užtikrinimas,
kad anglies kaupimo ūkiuose pagaminti
produktai turės ilgalaikį pirkėją. 
Žemės perdavimas nepelno siekiančioms
organizacijoms – toks sprendimas bus retai
tinkamas ir norimas, tačiau kai kuriais
atvejais žemės perdavimas organizacijai,
siekiančiai klimato tikslų, gali būti itin
naudingas, o lėšos surenkamos kreditų
pagalba.
Ilgalaikiai teisiniai ribojimai žemės
naudojimui. 

Be sukauptos anglies grąžinimo į atmosferą
kyla ir daugiau rizikų, kurias verta paminėti:



profesionalų įtraukimą į schemas, konsultacijų
ir tinkamų anglies kaupimo metodų parinkimą.
Tačiau šiuo metu daugumai schemų esant
privačioms, tai lieka kiekvienos iš jų valdytojų
apsisprendimo klausimas.

Anglies kaupimo ūkininkavimo schemos turi
būti paremtos aiškiais ilgalaikiškumo
principais, o kreditų kaina gali varijuoti
priklausomai nuo rezultato negrįžtamumo (t.y.
jog emisijos nebus pakartotinai išmestos į
atmosferą, pvz. sudegus miškui ar nusausinus
atkurtą pelkę) ir kokybės bei naudotų metodų.
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Dirbtinių aplinkosauginių tikslų kėlimas ir
įgyvendinimas (angl. green washing). Šiai
rizikai suvaldyti svarbu įvertinti politinę
šalies, kurioje vykdomi projektai, situaciją,
žmonių aplinkosauginį sąmoningumą.
Rinktis projektus, kurie gali lengvai
pagrįsti ir įrodyti pasiektus rezultatus ir
turi aiškias gaires, kokia informacija gali
būti naudojama viešinimo tikslais.
Pavyzdžiui, įmonė, kuri kompensavo savo
emisijas, pasinaudodama anglies kaupimo
ūkininkavimo kreditais, neturėtų skelbti,
jog yra „klimatui neutrali“, o greičiau jog
„dalį savo emisijų kompensavo“. 

Dar viena šios rizikos valdymo priemonė
galėtų būti užtikrinimas, jog emisijas per
anglies kaupimo ūkininkavimo schemas
norinčios kompensuoti įmonės jau turi
planą emisijų mažinimui ir bendram įmonės
energetinių sąnaudų optimizavimui. Be to,
kad jos jau ėmėsi veiksmų reikšmingam
savo tiesioginių emisijų sumažinimui. 

Dviguba apskaita. Rizika kyla, jog tie patys
kreditai bus parduoti kelis kartus ar žemė
panaudota keliose skirtingose schemose.
Šiuo atveju svarbu turėti anglies kreditų
registrą, kuriami būtų suvedami visi
sukurti, panaudoti ir nepanaudoti anglies
kreditai bei schemose dalyvaujantys
projektai. Kuo platesnis, daugiau šalių ir
iniciatyvų apimantis registras, tuo mažesnė
dvigubos apskaitos tikimybė. Be to,
patikimam registrui sukurti gali būti
naudojama blokų grandinės technologija
(angl. blockchain). Būtent patikimų registrų
pagalba galima užtikrinti, jog tas pats
projektas neparduos tų pačių kreditų dviem
skirtingoms įmonėms. 

Žala aplinkai ir biologinei įvairovei. Kyla
pasirinkus netinkamus žemės valdymo
metodus, kai, pavyzdžiui, natūralios
daugiametės pievos paverčiamos mišku,
taip siekiant gauti finansines paskatas,
tačiau sunaikinant pievų buveines, arba
pasirenkant netinkamas – invazines medžių
rūšis miško įveisimui. Šią riziką sudėtinga
suvaldyti. Tai galėtų būti daroma per
aplinkosaugos srities 

Šiuo metu pastebima, jog savanoriškose
anglies kreditų rinkose, kreditai suformuoti
už „sutaupytas“ emisijas nėra paklausūs,
jiems sunku surasti pirkėją. Kreditų pirkėjai
taip pat dažniausiai ieško kreditų, kurie
buvo išduoti už realų absorbuotos anglies
kiekį. Kyla rizika, jog rinkoje atsiras daug
didesnė kreditų pasiūla nei paklausa. Tai
turės įtakos kainai ir iškreips sistemą.
Panašus atvejis įvyko REDD+ schemoje,
kuomet nebuvo užtikrintos tinkamos
saugumo, ilgalaikiškumo, sąžiningo atlygio
sąlygos ir pastaraisiais metais kreditų
pasiūla buvo 10 kartų didesnė nei paklausa
(Gather, & Niederhafner, 2018).



Siekdami supažindinti su anglies kaupimo
ūkininkavimo schemų ir modelių pavyzdžiais,
autoriai pateikia kiek skirtingus galimų jų
modelius ir sutelkia dėmesį į skirtingus
aspektus. Žemiau pateikiami keli skirtingi,
tačiau kartu ir nemažai panašumų tarpusavyje
turintys anglies kaupimo ūkininkavimo schemų
pavyzdžiai. 

Pirmuoju atveju, dėmesys labiau sutelkiamas į
bendrai schemos pavyzdžius, apžvelgiant ne
tik finansavimo šaltinius, bet ir matavimo,
atsiskaitymo bei tikrinimo sistemos
reikalavimus. Antruoju atveju, dėmesys labiau
skiriamas konkrečių dalyvių įsitraukimui ir
ekonominei naudai, taikant vieną ar kitą
žaliojo verslo modelį. 
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8.ANGLIES KAUPIMO
ŪKININKAVIMO
SISTEMŲ VEIKIMO
PAVYZDŽIAI

Pirmasis atvejis: galimi anglies kaupimo
ūkininkavimo schemų pavyzdžiai

Per žemės valdymo praktikas: pagrindinis
finansuotojas moka ūkininkams atlygį už
klimato kaitą mažinančių ūkininkavimo
veiksmų įgyvendinimą (susijusių su pasėliais,
dirvožemiu, žemės naudojimu, gyvuliais).

Per maisto grandines: agro - maisto 
bendrovės moka savo tiekimo grandinės
ūkininkams už tai, kad šie mažintų poveikį
klimatui, motyvuodamos galimybe gauti
priemokas iš klientų arba siekdamos
įgyvendinti savo įmonės klimato tikslus. 
Taip pat žinomas kaip „3 apimties 
emisijų valdymas“.

Savanoriška anglies rinka su tarpininkais:
pagrindinis tarpininkas moka ūkininkams už
klimato kaitos švelninimo priemonių
įgyvendinimą, stebi ir tikrina klimato kaitos
švelninimo poveikį ir parduoda anglies
(kompensavimo) kreditus privatiems pirkėjams.
Tarpininkas gali būti privati arba vieša schema
arba projekto kūrėjas. Jie dažnai rengia ūkininkų
mokymus ir (arba) teikia jiems paramą.

Sertifikavimo mechanizmas: ūkininkai
įgyvendina klimato kaitos švelninimo
priemones pagal patvirtintas metodikas, kad
gautų kreditus (kompensavimui), kuriais jie
tiesiogiai prekiauja su pirkėjais.
Sertifikavimo mechanizmu siekiama
užtikrinti, kad kreditai atitinka aukštos
kokybės, unikalius klimato kaitos švelninimo
ir (arba) sekvestracijos (t. y. lygiaverčius
emisijų šalinimui ir (arba) mažinimui kituose
sektoriuose, todėl jais galima prekiauti)
(McDonald et al., 2021).



  Finansuotojas
(viešas ar NVO)

  Agro-maisto
kompanijos

   Tarpininkas

Pe
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MRV reikalavimai: Maži -
vidutiniai
Finansuotojas: Viešas ar privatus
Pavyzdys: BŽŪP išmokos, KPP II
ramstis
Atlyginimas: Pinigais (dažniausiai
paremtas veikla, arba hibridinis
veikla/rezultatais)
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r 
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o 

gr
an

di
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s MRV reikalavimai: Maži - aukšti
Finansuotojas: Agro-maisto
kompanijos
Pavyzdys: Arla Climate Check,
SPAR, Austria Healthy soils for
Healthy Food
Atlyginimas: pinigais (dažniausiai
paremtas veikla, arba hibridinis
veikla/rezultatais)
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MRV

MRV

MRV

Sa
va

no
ri

šk
a 

an
gl

ie
s 

ri
nk

a
su

 t
ar

pi
ni

nk
ai

s

MRV reikalavimai: Vidutiniai - aukšti
Finansuotojas: Privačios įmonės,
fiziniai asmenys
Pavyzdys: MoorFutures, Label bas
Carbon, CarbonAgri, Woodland
Carbon Code, Peatland Carbon Code
Atlyginimas: Emisijų kompensavimo
sertifikatas, nekeičiamas,
naudojamas vieną kartą (pagrįsta
rezultatais, veikla, hibridinis). 

MRV

MRV

Pagrindinis finansuotojas moka ūkininkams atlygį už klimato kaitą mažinančių ūkininkavimo veiksmų įgyvendinimą
(susijusių su pasėliais, dirvožemiu, žemės naudojimu, gyvuliais) 

Agro - maisto bendrovės moka savo tiekimo grandinės ūkininkams už tai, kad šie mažintų poveikį klimatui, motyvuodamos
galimybe gauti kainų priemokas iš klientų arba siekdamos įgyvendinti savo įmonės klimato tikslus. Taip pat žinomas kaip "3
apimties emisijų valdymas".

Pagrindinis tarpininkas moka ūkininkams už klimato kaitos švelninimo priemonių įgyvendinimą, stebi ir tikrina klimato
kaitos švelninimo poveikį ir parduoda anglies (kompensavimo) kreditus privatiems pirkėjams. Tarpininkas gali būti privati
arba vieša schema arba projekto kūrėjas. Jie dažnai rengia ūkininkų mokymus ir (arba) teikia jiems paramą.

Lentelė 2. Anglies kaupimo ūkininkavimo schemos.

  MRV
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MRV reikalavimai: Aukšti
Finansuotojas: Privačios įmonės,
fiziniai asmenys
Pavyzdys: Verra VCS, Gold
Standard, puro.earth
Atlyginimas: Emisijų
kompensavimo kreditai (paremtas
rezultatais)

Ūkininkai įgyvendina klimato kaitos švelninimo priemones pagal patvirtintas metodikas, kad gautų anglies kreditus
(kompensavimui), kuriais jie tiesiogiai prekiauja su pirkėjais. Sertifikavimo mechanizmu siekiama užtikrinti, kad kreditai
atitinka aukštos kokybės, unikalius klimato kaitos švelninimo ir (arba) sekvestracijos metodus (t. y. lygiaverčius emisijų
šalinimui ir (arba) mažinimui kituose sektoriuose, todėl jais galima prekiauti). 

Šaltinis: (McDonald et al., 2021), adaptuota autorių. 
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Verslo modeliai žemės ūkio maisto grandinėje:
žemės ūkio maisto produktų sektoriaus įmonių
(pieno ir daržovių perdirbėjai, mažmenininkai,
platintojai ir kt.) bandymas savo verslą
padaryti žalesniu, steigiant kooperatyvus su
ūkininkais, kurie sėkmingai taiko anglies
kaupimo ūkininkavimo praktikas. Apie tai
įmonės savo (potencialius) klientus gali
informuoti rinkodaros kampanijose, pavyzdžiui,
paminėdamos tai ant savo gaminių pakuočių ir
tokiu būdu ne tik parodydamos, kad jos
prisideda prie klimato kaitos iššūkių, su kuriais
susiduria žemės ūkio maisto produktų
sektorius, bet tuo pačiu ir didindamos
vartotojų informuotumą apie tvaresnės maisto
gamybos poreikį. Galimos naudos ūkininkams:
didesnė kaina už jų tvariau užaugintą
produkciją ir (ar) tiesioginės išmokos už
papildomas pastangas. 

Antrasis atvejis: galimi anglies kaupimo
ūkininkavimo verslo modelių pavyzdžiai 

Modeliai už žemės ūkio maisto grandinės ribų:
nors vis daugiau įmonių ir organizacijų savo
verslo modelyje daugiau dėmesio skiria
klimatui ir tvarumui, dėl neišvengiamų emisijų
joms neįmanoma tapti klimatui neutralioms.
Dėl to, vis aktyviau ieškoma alternatyvų
neišvengiamoms emisijoms kompensuoti.

Modeliai ūkio lygiu: ūkininkai patys imasi
iniciatyvos, kad jų produktai taptų tvaresni
(jokios kitos suinteresuotos šalys nedalyvauja). 

Lentelė 3. Anglies kaupimo ūkininkavimo verslo modeliai

Šaltinis: (ZLTO et al., 2020), adaptuota autorių.

 

Daugeliu atvejų ūkininkai sutelkia dėmesį į
savo produktų „istoriją“ ir savo (ženklintus)
produktus parduoda per trumpąsias grandines.
Informuodami savo klientus apie tvarius
ūkininkavimo būdus, pavyzdžiui, būdus, kaip
padidinti anglies sekvestraciją dirvožemyje,
ūkininkai gali tikėtis, kad vartotojai bus labiau
linkę mokėti šiek tiek daugiau už tvarius
produktus. Klasikinis tokio verslo modelio
pavyzdys - „ekologiškas“ ženklas.

Anglies kaupimo ūkininkavimo atveju, įmonės,
pavyzdžiui, gali pasirašyti sutartį su ūkininku
dėl CO2 kompensavimo ir investuoti į
dirvožemio gerinimo metodus, padedančius
sekvestruoti anglį. Mainais (ir priklausomai
nuo sutarties sąlygų) įmonei leidžiama
reikalauti (angl. claim) papildomai
sekvestruotos anglies (anglies kreditų forma).



3 0

Modeliai, įskaitant vyriausybės institucijas:
klimato švelninimas ir prisitaikymas prie jo yra
vienas iš svarbiausių nacionalinių ir regioninių
vyriausybių darbotvarkės klausimų, kuriems
spręsti gali būti panaudojamos anglies
kaupimo ūkininkavimo praktikos. Viena vertus,
kai įrodoma, kad tai naudinga visuomenei ir
aplinkai, vyriausybės gali tiesiogiai mokėti
ūkininkams už sukauptą anglį bei
ekosistemines paslaugas, kurias jie teikia dėl
tvaraus ūkininkavimo. Kita vertus, galimos
sistemos, kuriose vyriausybė įsitraukia į
anglies kreditų rinką ir vykdo stebėseną
anglies kaupimo ūkininkavimo srityje,
sukuriamos sąlygos ūkininkams kurti savo
projektus ir generuoti sertifikuotus anglies
kreditus. Abiem atvejais vyriausybės skatina
tvarių anglies sekvestracijos praktikų taikymą
šiuolaikiniame ūkininkavime. 

8.1. Tarptautinis Verified
Carbon Standard
Bendras kontekstas. „Verified Carbon
Standard“ (VCS) – tai tarptautinis projektais
pagrįstas savanoriškas anglies dioksido
mažinimo ir pašalinimo mechanizmas. Jo
rėmuose vykdomi tiek gamta, tiek
technologijomis paremti sprendimai anglies
dioksidui pašalinti iš atmosferos ir kaupti
ilguoju laikotarpiu. 

Verra organizacija administruoja „Verified
Carbon Standard“ projektus;
Verra direktorių valdyba ir Verra
darbuotojai turi visapusę atsakomybę už
„Verified Carbon Standard“ programą.
Valdyba ir Verra darbuotojų komanda
apjungia nevyriausybinių organizacijų
vadovus, privataus sektoriaus atstovus ir
kitus klimato „Verified Carbon Standard“
srityje ekspertinių žinių turinčius asmenis;
VCS programos patariamoji grupė: kelių
suinteresuotųjų šalių institucija, kuri remia
VCS programos kūrimą;
Žemės ūkio, miškininkystės ir kitos žemės
naudojimo (angl. agriculture, forestry, and
other land use (AFOLU)) ekspertų vertinimo
grupė: įvertina ekspertus, kurie vėliau
peržiūri metodus ir projektus bei pataria
dėl jų;
Gamta pagrįstų sprendimų darbo grupė,
įkurta 2020 m., siekiant sutelkti dėmesį į
naujas gamtos pagrįstų sprendimų
sektoriaus galimybes (mėlynoji anglis ir
regenercinis žemės ūkis). Darbo grupes
sudaro nevyriausybinių organizacijų
atstovai ir klimato kaitos švelninimo (angl.
mitigation)/pašalinimo (angl. removal)
projektus rengiančios įmonės;
Patvirtinimo/tikrinimo darbo grupė, kuri
atlieka projektų rengėjų finansuojamus
metodologijos vertinimus ir projektų
patvirtinimo/tikrinimo procesą. Ją sudaro
patvirtinimo ir tikrinimo įstaigų atstovai.

Valdymas. 



3 1

Metodikos patvirtinimas. Projekto teikėjas
pateikia metodiką, kurią Verra peržiūri (už
metodikos įvertinimą projekto teikėjas Verrai
moka 20 tūkst. JAV dolerių). Gavęs Verros
vertinimą, projekto teikėjas reaguoja į
pastabas ir pateikia galutinį projekto variantą,
kuris vėliau patvirtinimas patvirtinimo/patikros
įstaigų (angl. validation/verification bodies
(VVBs)).

Reikalavimai projekto iniciatoriams. Verra
nenustato jokių reikalavimų projekto
iniciatoriams dėl jų kompetencijos ir neišskiria
reikalavimo bendradarbiauti su mokslininkais.
Projekto Verra reikalavimai sutelkti į pateiktus
dokumentus ir išsamią projekto sąrankos
informaciją. Prašymas konsultuotis ar
bendradarbiauti su mokslininkais ateina
kuriant metodiką. 

Aprėptis ir atrankos kriterijai. Anglies
sekvestracijos projektai apima daugybę
technologijų ir priemonių, kurios sumažina ir
pašalina ŠESD emisijos išmetimą. Projektai
skirstomi į kategorijas pagal jų sektorių apimtį
– nuo atsinaujinančios energijos projektų
(pavyzdžiui, vėjo projektai) iki tvaraus žemės
naudojimo projektų (pavyzdžiui, patobulintos
miškotvarkos projektai). Prieš registruodamiesi
VCS programoje, visi VCS projektai turi praeiti
griežtą rengimo ir vertinimo procesą.

projektai, veikiantys konkrečioje vietoje, tačiau
VCS programa taip pat leidžia vykdyti
grupinius projektus, kuriems laikui bėgant ir
įvairiose vietose leidžiama pridėti naujų
veiklos vienetų. Siekiant geriau suprasti
realaus pasaulio VCS projektų įvairovę, su
projektais galima susipažinti VCS projektų
duomenų bazėje. Joje pateikiami registruoti ir
registruojami projektai.

Anglies iš atmosferos sugėrimo (ir ŠESD
mažinimo) priemonės. VCS standartas suteikia
tarptautiniu lygiu pripažintą standartą, skirtą
ŠESD išmetimo mažinimo ir šalinimo
projektams ir programoms. Kaip pagrindas,
projektams naudojami ISO 14064-2:2006, ISO
14064-3:2006 ir ISO 14065:2013 reikalavimai.
Tikslus ŠESD išmetimo mažinimo ir (arba)
pašalinimo tipas yra apibrėžtas metodikos
lygmeniu.

 

Kaip pagrindas, 
projektams naudojami 

ISO 14064-2:2006, 
ISO 14064-3:2006 ir ISO
14065:2013  reikalavimai.
Tikslus ŠESD išmetimo

mažinimo ir (arba)
pašalinimo tipas yra

apibrėžtas metodikos
lygmeniu.

Energija (atsinaujinanti / neatsinaujinanti);
Energijos paskirstymas;
Energijos poreikis;
Gamybos pramonės šakos;
Chemijos pramonė;
Statyba;
Transportas;
Kasyba/mineralų gamyba;
Metalo gamyba;
Nepageidaujamos/nutekėjusios emisijos
(angl. fugitive emissions) iš kuro (kieto,
naftos ir dujų)
Nepageidaujamos/nutekėjusios emisijos iš
pramoninių dujų (halogeninių
angliavandenilių ir sieros heksafluorido);
Tirpiklių naudojimas;
Atliekų tvarkymas ir šalinimas;
Žemės ūkis, miškininkystė ir kita
žemėnauda;
Gyvulių ir mėšlo tvarkymas;
Anglies surinkimas ir saugojimas.

Projektai, veikla arba metodikos gali būti
kuriami pagal bet kurią iš 16 VCS sektorių:

Papildomumas. Papildomumui nustatyti
naudojamas standartizuotas metodas (daugiau
žr. 3: Papildomumas). Tai efektyvi ir
ekonomiška priemonė papildomumui nustatyti
o kai kuriais atvejais ir projekto pagrindams
nustatyti. 

VCS projektai dažnai yra vienas veiklos

https://registry.verra.org/app/search/VCS
https://verra.org/project/vcs-program/methodologies/standardized-methods/
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VCS standartizuotų metodų reikalavimai
suteikia tvirtą ir nuoseklią projekto kūrimo
racionalizavimo sistemą. Naujoji sistema
turėtų palengvinti standartizuotų metodų
įsisavinimą ir platesnį naudojimą. VCS
reikalavimus standartizuotiems metodams
2010 m. ir 2011 m. parengė VCS ir tarptautinių
ekspertų iniciatyvinis komitetas. Komitetas
subūrė švaraus vystymo mechanizmo 
(angl. Clean Development Mechanism)
metodologijos ekspertus, taip pat
pirmaujančius pramonės ir nevyriausybinio
sektoriaus ekspertus visame pasaulyje.

Standartizuotų metodų reikalavimams buvo
atlikta, remiantis peer review principu,  ir
viešųjų konsultacijų pagalba.

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo sistema.
Prasidėjus projektui, projekto teikėjas pradeda
stebėti ir matuoti išmetamųjų teršalų
mažinimą bei kitus duomenis, kad parengtų
stebėjimo ataskaitas, naudodamas VCS
stebėjimo ataskaitos šabloną.

Per projekto kreditavimo laikotarpį galimi keli
stebėjimo laikotarpiai, kurių trukmė gali skirtis
priklausomai nuo projekto teikėjo poreikių.
Stebėsenos ataskaitoje projekto teikėjas turi
pranešti apie projekto veiklos įgyvendinimo
būklę, fiksuoti visus stebimus duomenis ir
parametrus bei apskaičiuoti per tą laikotarpį
išmetamų teršalų sumažinimą ar pašalinimą.

Užpildęs stebėsenos ataskaitą, projekto
teikėjas gali pasirinkti patvirtinimo/tikrinimo
įstaigą, kuri patikrins sugeneruotą ir praneštą
išmetamų teršalų kiekio sumažinimą (trečiųjų
šalių auditas).

Skatinimo mechanizmai. Projekto teikėjai
patys teikia projektus, papildomų skatinimo
mechanizmų VCS lygmeniu nėra. Tai labiau
priklauso nuo kiekvieno projekto, kurio viduje
apsprendžiamos galimos skatinimo
mechanizmo galimybės. 

Skaidrumas ir viešinimas. Visos metodologijos,
projektai ir jų aprašai, kiek leidžia
konkurencingumo taisyklės, prienami viešai
Verra puslapyje ir VCS projektų registre. 

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas. Projektai
turi parengti rizikos dėl ne ilgalaikiškumo
(angl. non permanence) ataskaitą. Rizikos dėl
ne ilgalaikiškumo ataskaita rengiama,
naudojant VCS rizikos dėl ne ilgalaikiškumo
ataskaitos šabloną. Projektai taip pat turi
pervesti bufferinius kreditus (angl. buffer
credits) kaip depozitą į AFOLU bendrą buferio
sąskaitą. Ji skirta padengti išlaidas ateityje, jei
kartais nutiktų nelaimė ir, pavyzdžiui, dėl
gaisro ar potvynio kiltų rizika sukauptai angliai
patekti atgal į atmosferą.

Galimo neigiamo poveikio aplinkai, socialinio
ir ekonominio poveikio mažinimas. Projekto
teikėjas nustato galimą neigiamą poveikį
aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį ir
imasi veiksmų jam sušvelninti. Norint tai
patikrinti, projekto teikėjo prašoma surengti
vietines suinteresuotųjų šalių konsultacijas,
trunkančias. Be to, kiekvienas projektas turi
žinoti, kad bet koks galimas neigiamas
projekto poveikis gali būti iškeltas į Verra. Visa
tai galiausiai peržiūri ir užtvirtina Verra ir
trečiosios šalies auditorių (patvirtinimo ir
tikrinimo įstaigos) vertinimas.

Matavimo išlaidos, ypač kai kalbama apie
organinę anglį dirvožemyje;
ŠESD srautų sudėtingumas žemės ūkio
sistemose, dėl kurio reikia daug žinių
rengiant projektinę dokumentaciją;
Laikas, kurio reikia organinės anglies
susidarymui dirvožemyje.

Iššūkiai.

Išmoktos pamokos. Visų pirma, išankstinis
finansavimas per dotacijas arba mokslinių
tyrimų finansavimą yra naudingas, kuriant ir
nustatant pradinę projekto matavimo,
atsiskaitymo ir tikrinimo sistemą. „Verra“
planuoja suteikti panašią funkciją,
pristatydama projektuojamus anglies vienetus
(angl. projected carbon units).
Antra, ūkininkams, kurie turi 5–8 metų anglies
kaupimo ūkininkavimo patirtį, nebereikia
papildomų finansinių paskatų, nes per tiek
laiko pastebimos ir kitos anglies kaupimo
ūkininkavimo praktikų naudos, kurios būtent ir
skatina ūkininkus toliau taikyti šias praktikas
(Alcantara-Shivapatham, 2022; Verra, n.d.).
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GreenRaise – tai pasaulinė gamtos išteklių
konsultacinė įmonė, kuri specializuojasi CO2
sekvestracijos srityje. Organizacija
bendradarbiauja su miškų savininkais, kurie
savo žemes paverčia CO2 kreditų miškais, ir su
organizacijomis/institucijomis, kurios išmeta
CO2 ir yra pasiruošusios savo emisijas
kompensuoti. 

GreenRaise organizacija ir jos vykdomas
Rotunda projektas Rumunijoje. 

Rotunda projektas Rumunijoje yra 30 metų
trukmės projektas ir jam įgyvendinti skirta     
 1556 ha miško.

sumažinti ŠESD išmetimą vengiant miško
kirtimo;
sulaikyti miškuose esančią anglį vengiant
kirtimo veiklos;
padidinti ekonominę įvairovę parduodant
CO2 kompensacijas.

Rotunda projekto tikslas: 

Rotunda projektui pritaikyta Verra
metodologija – VM00012 „Patobulintas miškų
tvarkymas vidutinio klimato ir borealiniuose
miškuose“. 

CO2 kompensacijos, apskaičiuojamos pagal
išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą (tonomis).
Sumažėjimas nustatomas lyginant skirtumą
tarp projekto veiklų su įprastomis kirtimo
veiklomis. 

Atskaitos taškas nustatomas, remiantis
duomenimis apie reguliarias miškų kirtimo
veiklas ir jų atveju gaunamus rezultatus. 
Projekto scenarijus apskaičiuojamas,
prognozuojant skaičius miško apsaugos atveju,
kai leidžiami tik sanitariniai kirtimai. 

Stebėsena ir ataskaitos apie projekto būklę
teikiamos kas 5 metus. Jų metu pateikiami
duomenys ir žiūrima ar nėra pakitimų projekto
teritorijoje, stebimi miško kirtimai (teisėti ir
neteisėti), žiūrima ar nėra natūralių ir (ar)
žmogaus sukeltų trikdžių (angl. disturbances),
matuojamas medžio tūris.

Prie rizikų įvardijama maža socio-ekonominė
rizika dėl įsipareigojimo vykdyti sanitarinius
kirtimus (Green Raise, 2022; Zimmermann, 2022).
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Bendras kontekstas. 2017 m. gegužės mėn.
vyriausybė, įmonės, vietos iniciatyvos ir
gamtos bei aplinkosaugos organizacijos
pasirašė „Žaliojo susitarimo“ (angl. Green Deal)
susitarimą dėl nacionalinės anglies dioksido
rinkos sukūrimo.

8.2. Nyderlandai
8.2.1. Nyderlandų žaliasis kursas 

Pats nacionalinis anglies rinkos fondas (angl.
National carbon market foundation) buvo įkurtas
2019 m. gruodžio 24 d. Šiame fonde dalyvauja
24 organizacijos.

Nacionalinis anglies rinkos fondas remia
savanorišką nacionalinę anglies dioksido rinką,
vertindamas planus, išduodadamas sertifikatus
ir tarpininkaudamas tarp tiekėjų ir pirkėjų. Tai
garantuoja anglies sertifikatų kokybę, kad rinka
būtų galima pasitikėti, ir būtų žinoma, kad
sertifikate nurodytas emisijos sumažinimas ir
(ar) anglies sekvestracija buvo pasiekti.

Nacionalinis anglies rinkos fondas
administruoja visą schemą ir tokiu būdu
šalyje remia savanorišką nacionalinę
anglies dioksido rinką. Fondas vertina
planus, išduoda sertifikatus ir tarpininkauja
tarp tiekėjų ir pirkėjų. Tai garantuoja
anglies sertifikatų kokybę ir žinojimą, kad
sertifikate nurodytas emisijos sumažinimas
ir (ar) anglies sekvestracija iš tikrųjų buvo
pasiekti. Nacionalinis anglies rinkos fondas
taip pat sukūrė metodų rinkinį skirtingiems
projektų tipams išmetamų teršalų kiekio
mažinimui apskaičiuoti. Šiuos metodus
projekto šalys naudoja, sudarydamos
Nacionalinis anglies rinkos fondo
patvirtintą projekto planą. Projektai su
patvirtintu projekto planu gali pradėti
veikti ir mažinti emisijas. Galiausiai,
Nacionalinis anglies rinkos fondas projekto
šalims išduoda pažymas už patikrintus
sumažinimus.
Kiekvienam projekto tipui Nacionalinis
anglies rinkos fondas taip pat sukuria
darbo grupę, kuri bendradarbiauja ir 

Valdymas. 
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nustato metodiką. Darbo grupėje dirba
įvairių rinkos dalyvių ekspertai, o planai
turi būti pagrįsti moksliniais tyrimais.
Bandoma naudoti Verra ir „Gold Standard“
metodikas, kurios pritaikomos prie
Nyderlandų situacijos/konteksto.
Projektų dalyviai savo ruožtu apie jų eigą
informuoja Nacionalinį anglies rinkos
fondą. 
Pasiektą emisijų sumažinimą patikrina
nepriklausomi ekspertai.

Apimtis ir atrankos kriterijai. Projektų
rėmuose turi būti mažinamas išmetamų
teršalų kiekis ir kompensuojama emisija.
Sektorių įvairovė šios schemos atveju yra
labai plati ir apima daug sektorių/sričių: nuo
žemės ūkio, miškininkystės, pelkių atkūrimo ir
gerųjų daugiamečių pievų valdymo praktikų,
iki kietųjų plastikų perdirbimo bei CO2
mažinimo naudojant produktus pakartotinai.

Svarbu, kad projektai gali būti įgyvendinti tik
šalies viduje, tačiau čia sugeneruotų anglies
kreditų pirkėjai gali būti iš įvairių šalių,
geografinių apribojimų tam nenumatyta. 

Projekto kriterijai apima: papildomumą,
atskaitos taško nustatymą, stebėjimą bei kitus
kiekvieno konkretaus projekto rėmuose
svarbius kriterijus. 

Papildomumas. Emisijos mažinimo arba
anglies sekvestracijos projektas yra laikomas
papildomu, jeigu projekto priemonė nėra
dabartinės politikos dalis ir taikoma
technologija ar technika dar nėra įprasta
praktika rinkoje.

Dabartinių priemonių papildymas (įprasta
praktika arba business as usual):
patikrinama, kokiu mastu atitinkama
projekte naudojama technologija jau
taikoma atitinkamoje rinkoje arba
sektoriuje (išskyrus gamtotvarkos
projektus). Projekte naudojama
technologija nelaikoma įprasta praktika
jei projekto plano pateikimo metu, rinkoje
ji taikoma mažiau nei 20 proc. atvejų.

esamoje politikoje ir ką tai reiškia
projekto priemonės papildomumui.

 

Projekte naudojama
technologija laikoma

neįprasta praktika ir atitinka
papildomumo kriterijų, jei

atitinkamoje rinkoje ji
taikoma mažiau nei 

20 proc. atvejų.

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo sistema.
Projekto šalys pačios yra atsakingos už
projekto eigos stebėseną pagal projekto
plane nurodytus stebėjimo etapus. Nors yra
rizika, kad „mėsininkas tikrins savo mėsą“, šią
riziką galima valdyti, jei stebėjimo duomenys
renkami automatiškai, naudojant patikimą
matavimo įrangą.

Skatinimo mechanizmai. Viena vertus,
schemos dalyviai motyvuojami naujų ir
naudingų žinių įgijimu (NVO sektorius labai
aktyviai įsitraukęs ir nuo pat schemos
pradžios inicijavo/savanoriavo dėl anglies
sekvestracijos praktikų apmokymų), socialinių
ryšių formavimu, kuriant bendradarbiavimo
tinklą. Kita vertus, šalyje yra didelė paklausa
vietiniams anglies kreditams (jie juos veikiau
vadina nepakeičiamais žetonais). Tai
motyvuoja/skatina atsirasti ir pasiūlai.

Skaidrumas ir viešinimas. Visos metodologijos,
projektai ir jų aprašai, kiek leidžia
konkurencingumo taisyklės, prienami viešai jų
puslapyje ir projektų registre (visa informacija
pateikta olandų kalba).

Kiekvienais metais (iš esmės sausio mėn.,
atsižvelgiant į nacionalinės vyriausybės ir
ES biudžeto ciklą) pagal metodinį
dokumentą nagrinėjama, ar yra pokyčių 

8.2.1. Kiti projektai šalyje
Be nacionaliniu mastu veikiančios Nyderlandų
žaliojo kurso schemos, šalyje egzistuoja ir kitų
(pilotinių) anglies kaupimo ūkininkavimo
projektų pavyzdžių, nepriklausančių
nacionalinei sistemai. Vienas tokių - Interreg 
 Carbon Farming rėmuose veikiantis vėjo parko
„Krammer“ projektas.



 
Metinis sutartinis CO2 kiekis x CO2 kaina x 70 % 

Rizikos analizė ir rizikos valdymas. Metodikoje
yra apibrėžti ir aprašyti keli rizikos veiksniai,
tokie kaip force majeure situacijų rizika ir
galimybė neįgyvendinti rezultatu pagrįsto
tikslo (Demeyer, et al., 2022).

Interreg Carbon Farming Nyderlanduose: 
Vėjo parko „Krammer“ projektas 
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Projektas buvo sukurtas, remiantis energetikos
kooperatyvo Zeeuwind įsitikinimu, kad jie, be
pagrindinės veiklos – atsinaujinančios
energijos projektų, taip pat yra atsakingi už
aplinkos apsaugą ir kovą su klimato kaita.
Zeeuwind aplinkosauginę veiklą vykdo,
bendradarbiaudami su ūkininkais ir teikdami
jiems finansinę paramą anglies kaupimui
žemės ūkio paskirties žemėje. Projekto eigoje,
prie Zeeuwind iniciatyvos prisijungė antrasis
energetikos kooperatyvas: Deltawind.

Metodologija. Metodologija buvo sukurta
remiantis Nyderlandų mokslinių tyrimų
programa „Išmanusis žemės naudojimas“ (angl.
Smart Land use). Šią programą inicijavo
Nyderlandų žemės ūkio ministerija. Šioje
programoje Wageningeno universitetas, Luiso
Bolko institutas ir kiti aplinkos mokslų
institutai tiria anglies sekvestravimo galimybes
žemės ūkio paskirties žemėje, kad iki 2030 m.
būtų pasiekti Nyderlandų išsikelti klimato
tikslai t.y. kasmet mineraliniuose
dirvožemiuose sukaupti bent po 0,5 Mt CO2.

anglies sekvestracijos praktikos ir jų

Stebėsena ir ataskaitų teikimas;
Apmokėjimas;
Rizikos analizė ir rizikos valdymas.

Metodologija aprašo skirtingus komponentus,
kurie leidžia sėkmingai įgyvendinti anglies
kaupimo ūkininkavimo projektą:

kiekybinis CO2 įvertinimas;

Praktikos. Praktikos išsamiai aprašytos
metodikoje, siekiant užtikrinti, kad ūkininkai
suprastų praktines sąlygas, ar tam tikra
priemonė yra susijusi su anglies sekvestracija.

Neariminę ir negilaus žemės dirbimo
žemdirbystę;
Tarpinius pasėlius;
Kompostą;
Gyvulių mėšlą;
Daugiametes pievas;
Rūšimis turtingas/įvairias pievas;
Pasėlių liekanas;
Medingųjų augalų juostas;
Agromiškininkystės sistemas. 

Stebėjimas ir ataskaitų teikimas.
Ūkininkai projekto pradžioje vadovaujasi
sudarydami realų ir įgyvendinamą CO2
sekvestracijos planą penkeriems metams.
Projekto metu ūkininkai yra organizuojami
žinių grupėje savikontrolei ir žinių sklaidą. Šiai
grupei vadovauja Pietų žemės ūkio ir
sodininkystės organizacija - ZLTO. Metodikoje
taip pat aprašomi metiniai stebėsenos
įsipareigojimai ir atrankos procedūros.

Mokėjimas. Ūkininkų ir ZLTO sutartys apibrėžia
abiejų šalių sąlygas ir reikalavimus CF projekto
metu. Ūkininkai turi mažiausiai 15 ir ne
daugiau kaip 40 tonų sukaupto CO2 per metus
sutartį. Mokėjimai atliekami pagal mišrią
schemą: 70 % išmokos priklauso nuo veiklos
vykdymo, o 30 % – nuo rezultatų. Kiekvienais
metais ūkininkų taikomos priemonės yra
stebimos ir susijusios su penkerių metų CO2
sekvestracijos planu. Jei priemonių imamasi
taip, kaip planuota, ūkininkas gauna veikla
pagrįstą išmoką, apskaičiuojamą pagal
Formułę:

Praktikos apima:
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Bendras kontekstas. „Label Bas Carbone“ – tai
savanoriškų anglies dioksido mažinimo ir
šalinimo projektų sistema, kurią Prancūzijos
vyriausybė patvirtino 2018 m. lapkričio mėn.
Dabartiniai metodai yra skirti anglies šalinimui
ir ŠESD emisijų mažinimui miškininkystės ir
žemės ūkio sektoriuose, tačiau šiuo metu
kuriami metodai ir papildomiems sektoriams.

8.3. Prancūzija -
Label bas Carbone

Vietos veiksmų, kurie naudingi klimatui, 
 skatinimas, ir gerųjų praktikų pavyzdžių
sklaida;
Novatoriško finansavimo klimato kaitos
veiksmams iš įvairių suinteresuotųjų šalių
(įmonių, viešųjų įstaigų, piliečių ir kt.
mobilizavimas);
Sertifikavimo įrankis, garantuojantis
aplinkos kokybę;
Papildomas emisijų mažinimas ir anglies
saugojimas;
Bendra nauda neutrali arba teigiama.

Prie Prancūzijos nacionalinės mažai anglies
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
strategijos (angl. French National Low-Carbon
Strategy) įgyvendinimo/atsiradimo taip pat
prisidėjo:

Schema, tai dar 2016 m. pradėto mokslinių
tyrimų ir plėtros projekto Savanoriškas anglies
žemės sertifikavimas (angl. Voluntary Carbon
Land Certification), kurio tikslas buvo sukurti
Prancūzijos savanoriško išmetamų teršalų
kiekio mažinimo sertifikavimo sistemą,
rezultatas.

Valdymas. 
Prancūzijos ekologinės transfromacijos
ministerija (angl. Ministry of Ecological
Transition) valdo „Label Bas Carbone“, kurią ji
sukūrė kartu su Žemės ūkio ir maisto
ministerija (angl. Ministry of Agriculture and
Food) ir daugeliu kitų partnerių (I4CE, Ademe,
Institut de l'élevage, Le Centre national
interprofessionnel de l'économie laitière, 
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Le Centre National De Formation
Professionnelle, Office National des Forets
bei kitomis nevyriausybinės
organizacijomis). Būdama atsakinga už
„Label Bas Carbone“ valdymą, ministerija
dekretu nustato nacionalinį standartą,
tvirtina metodologijas, išduoda etiketes
vietiniams projektams ir galiausiai juos
pripažįsta.

Suinteresuotos šalys ir ekspertai rengia
sektorines metodologijas. Nepriklausomas
auditorius tikrina/verifikuoja emisijos
sumažinimą ir nustato ar tai buvo
tinkamai atlikta. Galutiniame etape
privatus verslas, viešojo sektoriaus
institucijos ir piliečiai dalyvauja kaip
kreditų pirkėjai.

Bendrieji projekto gyvendinimo žingsniai.
Rengėjai registruoja savo projektą,
kuriame taikoma patvirtinta metodika ir
atitinka kokybės reikalavimus, tada jie
prašo „Label Bas Carbone“ patvirtinimo,
pateikdami projekto aprašymą ir
reikalingus dokumentus/įrodymus.
Reguliuotojas peržiūri ir užduoda bet
kokius aiškinamuosius klausimus, prašo
papildomų įrodymų ir patvirtina (arba
atmeta) projektą. Patvirtinti projektai
įrašomi į ministerijos registrą, kuriame
registruojami projektai, kreditai ir
pirkėjai. Registru gali nemokamai
naudotis tiek pirkėjai, tiek pardavėjai.
Registracijos ir sertifikavimo procese
nereikia mokėti jokių mokesčių.

Metodologijos tvirtinimo procesas.
Asmenys arba sektoriai gali siūlyti
metodikas, kurias turi patvirtinti
reguliavimo institucija. Šios metodikos
nustato gaires, kaip atlikti šiuos veiksmus:
nustatyti tinkamumo kriterijus,
apskaičiuoti bazinį scenarijų, parodyti
projekto papildomumą, parodyti bendrą
naudą, reikalavimus, kaip nustatyti ir
valdyti ne ilgalaikiškumo riziką,
apskaičiuoti santykinį emisijos mažinimą,
parengti planuojamos matavimo,
atsiskaitymo ir tikrinimo sistemos gaires,
metodą. 

Miško sektorius: miško įveisimas,
miško atsodinimas, sodmenų
parinkimas (angl. saplings selection);
Žemės ūkio sektorius: vaismedžių 
 auginimas (angl. orchards plantation),
tvarus gyvatvorių tvarkymas,
augalininkystė ir gyvulininkystė.

Jau esamos metodologijos:

Žemės ūkis: galvijų auginimas ir lauko
augalai, agromiškininkystė,
gyvatvorės, dirvožemio anglis;
Miškai: miškininkystė, miškotvarkos
didinimas;
Žiedinė ekonomika: elektroninių
prietaisų perdirbimas, atnaujinimas;
Šlapžemės: patobulinta mangrovių,
jūros žolių apsauga;
Statyba: pakartotinis statybinių
medžiagų naudojimas, biologinių
medžiagų naudojimas;
Transportas: bendruomeninių darbo 
 vietų erdvių kūrimas (angl. local co-
working space), naudojimas,
krovininis transportas.

Rengiamos metodologijos:

Apimtis ir atrankos kriterijai. Schema yra
atvira visų tipų investuotojams
(valstybiniams ar privatiems,
nacionaliniams ar užsienio), tačiau projektai
turi būti vykdomi Prancūzijoje (tiek
žemyninėje, tiek nežemyninėje jos dalyje
(angl. overseas)).

Schema apima tiek išvengtas emisijas
(angl. emissions avoided), tiek anglies
sugėrimą iš atmosferos (angl. removals),
tačiau skaičiavimai atliekami atskirai;

Keletas svarbių aspektų, kurie minimi,
kalbant apie emisijos mažinimo ir anglies
sugėrimo iš atmosferos apimtį:

Yra galimybė įtraukti projektų ŠESD
emisijų 2 ir 3 apimtis (angl. scope 2 and
3), jei metodika yra patikima,
pavyzdžiui, sintetinių trąšų gamybos
emisijos atveju;
Remiantis nuostatais, skaičiuojamas/į
schemą įtraukiamas tik projektų metu
vykdomas emisijų mažinimas;
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Papildomumas. Papildomumas
vertinamas atsižvelgiant į atskaitos taško
scenarijų, nustatytą pagal metodologiją.

Pripažįstamas tik toks emisijų
sumažinimas, kuris viršija business as
usual scenarijų. Bendrai, projektai
patvirtinami tik tada, kai išpildoma
papildomumo sąlyga.

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo
sistema. Emisijos mažinimas yra tiksliai
stebimas (gali būti skaičiuojama su
atsarga) ir tikrinamas nepriklausomo ir
kvalifikuoto auditoriaus, vadovaudamasis
metodologijos nurodytais būdais.

 Emisijų mažinimas 
yra stebimas ir tikrinamas

nepriklausomo ir
kvalifikuoto auditoriaus,

vadovaujantis
metodologijoje 

nurodytais būdais.

Auditavimas. Nepriklausomas auditorius
turi patvirtinti emisijų mažinimo
ataskaitą. Ataskaitoje pateikiamas
galutinis išmetamų teršalų kiekio
mažinimo įvertinimas ir tai, kaip buvo
įgyvendintas konkretus veiksmas ar
praktika. Priklausomai nuo metodologijos
reikia: 

Naudoti registrus ir dokumentus
(sąskaitas faktūras, leidimus ir t.t.);
Kai kuriais atvejais suorganizuoti
patikrinimą vietoje;
Išsamiai, atsitiktine tvarka pasirinkti ir
patikrinti kolektyvinio projekto vietą;
Naudoti turimus duomenis, duomenis  
surinktus nuotoliu būdu (angl. remote
data selection) ir duomenis, gautus
imant mėginius.

 Anglies pašalinimui iš biomasės ir
galimybė įtraukti numatomą (angl.
anticipated) anglies sugėrimą iš
atmosferos. Tokiu atveju, reikia
užtikrinti, kad projektas būtų
valdomas ilgą laiką. Be to, siekiant
suvaldyti ne ilgalaikiškumo riziką
(angl. non permanence risk), galima
skaičiavimus vykdyti su atsarga.
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Skatinimo mechanizmai. Konkrečios
priemonės nustatomos, atsižvelgiant į
projekto tipą ir kontekstą. 

suinteresuotų šalių ir pilietinės
visuomenės dalyvavimas
metodologijų rengime;
darbo grupės su suinteresuotosiomis
šalimis ir pilietine visuomene
sukūrimas, konsultuojamasi vertinant
metodikas ir diegiant ženklą;
visų metodologijų prieinamumas
viešai;
specialios svetainės ir registro, į
kuriuos talpinamos patvirtintos
metodologijos, paženklintų projektų ir
pripažintų emisijų mažinimo sąrašai.

Skaidrumas ir viešinimas. Skaidrumui ir
viešumui užtikrinti yra numatytos kelios
veiklos:

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas.
Bendrai, siūloma ieškoti pusiausvyros tarp
matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo
sistemos sąnaudų ir patikimumo (angl.
robustness). Taip pat, vykdant
skaičiavimus, rekomenduojama skaičiuoti
su atsarga ir konkrečiai rezultatų
skaičiavimo daliai pritaikyti -10% ar -20%,
tokiu būdu užtikrinant patikimesnius
rezultatus.  

Esant duomenų neapibrėžtumui (angl.
uncertainty);
Esant parametrų tinkamumo
neapibrėžtumui;
Spręsti emisijų mažinimo ar anglies
pašalinimo iš atmosferos ne
ilgalaikiškumo (angl. non permanence)
problemą.

Atsarga/konservatyvus skaičiavimas
naudojamas:

Priklausomai nuo metodikos ir projekto,
atsarga taip pat taikoma, pavyzdžiui,
miško projektuose. Pastaruosiuose
atsargos dydis gali būti siejamas su miško
gaisrų rizika konkrečiame Prancūzijos
regione. 
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8.4. Vokietija –
MoorFutures
Problematika. Pelkės, durpynai ir durpžemiai
yra itin svarbūs poveikio klimato kaitai
valdyme. Eksploatuojami ir nusausinti durpynai
išskiria didelius kiekius CO2. Išlaikant ir
atkuriant natūralų vandens lygį pelkėse, jos
veikia kaip didžiulės anglies saugyklos ir
pasauliniu mastu jos užima apie 3 % žemės
paviršiaus, tačiau išlaiko net apie 25 % visos
organinės anglies esančios sausumoje. 

Pelkėse dėl nuolatinio užmirkimo organinė
medžiaga oksiduojasi ir skaidosi labai lėtai, tad
susidaro sąlygos jos kaupimui. Melioracija
sudarė sąlygas žemės dirbimui, įskaitant ir
arimą. Ariant kasmet į atmosferą išmeta
didelius kiekius CO2. Su panašiomis
problemomis susiduria ir kitos Europos
Sąjungos valstybės, ypač turinčios didesnius
plotus durpių.

Valdymas. MoorFutures veikia nuo 2010 m.
Vokietijoje, tai regioninė savanoriška anglies
kreditų schema, kuria siekiama finansuoti
pelkių ir šlapynių atkūrimą, Vakarų
Mecklenburgo-Pomeranijos, Brandenburgo ir
Schleswigo – Holsteino regionuose. 

Kreditų kokybę Meklenburgo-Pomeranijo
regione, garantuoja Meklenburgo-Pomeranijos
Žemės ūkio, aplinkos ir vartotojų apsaugos
ministerija, Meklenburgo-Pomeranijos žemės
tarnyba (vok. Landgesellschaft) ir Greifsvaldo
Ernsto Morico-Arndto universitetas. 

Brandenburgo regiono kreditų kokybę
garantuoja Brandenburgo žemės ūkio, aplinkos
ir vartotojų apsaugos ministerija, Brandenburgo
žemės agentūra (vok. Flächenagentur) ir
Ebersvaldės taikomųjų mokslų universitetas.
Šlėzvigo-Holšteino žemėje už kokybę atsako
valstybinė kompensacijų agentūra (vok.
Ausgleichsagentur) ir „TÜV Rheinland“ (Joosten
et al., 2015).

Apimtis ir atrankos kriterijai. Schemoje
naudojamas emisijų šalinimo sprendimas -
durpynų hidrologinio režimo atkūrimas.
Žemėnaudos kategorijos – dirvonuojanti žemė,
pievos, pelkės. 
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Vienas schemoje dalyvaujantis projektas gali
apimti vieną ar daugiau teritorijų.
Apskaitomos anglies sankaupos: antžeminė
biomasė (medžiai ar kt.), požeminė biomasė ir
dirvožemio organinė anglis.
Apskaitomos ŠESD: anglies dioksidas, metanas.
Diazoto monoksidas neįtrauktas dėl emisijų
skaičiavimuose naudojamų konservatyvumo
kriterijų.

būtų sudarytos palankesnės sąlygos
pirkėjų, pardavėjų, projektų rengėjų ir
koordinuojančių institucijų bendravimui; 
būtų pasinaudota regionine patirtimi
kokybės kontrolės srityje; 
būtų sudarytos palankesnės sąlygos
regionų identifikavimui, specializacijai ir
diversifikacijai. 

Remiamasi tarptautiniais tvarumo standartais
ISO 14064 ir ISO 14065.1. MoorFutures 2.0
standartas apima metodą, skirtą kiekybiškai
įvertinti su klimatu nesusijusią naudą.
Standartas veikia regioniniu lygiu, juo
siekiama, kad:

Tam, kad projektas galėtų dalyvauti šioje
schemoje, turi būti įrodoma, jog be kreditų
pardavimo, pelkės atkūrimo projektas negali
būti įgyvendintas, tačiau tai neprivalo būti
vienintelis finansavimo šaltinis (Joosten et al.,
2015).

Papildomumas. Nustatant atskaitos ribą, nuo
kurios yra skaičiuojama pridėtinė vertė, yra
pasitelkiamas esamos situacijos įvertinimas.
Esamos situacijos įvertinimui metodikoje
siūloma naudoti žemėlapius, nuotraukas,
ortofoto nuotraukas, leidinius ir suinteresuotųjų
šalių vertinimus nustatant labiausiai tikėtiną
bazinį (atskaitos taškos) scenarijų. 

Taip pat sudaromos emisijų projekcijos,
parodančios, kaip jos būtų kitusios, jei
projektas nebūtų įgyvendintas. Šios projekcijos
peržiūrimos kas dešimt metų ir gali būti
koreguojamos pagal pasikeitusių politinę
situaciją. Atliekant ex-post patikrinimą gali
paaiškėti, kad faktiškai gautų kreditų skaičius
skiriasi nuo ex-ante (iš anksto) apskaičiuoto ir
parduoto kreditų skaičiaus. 

Jei emisijų sumažinimas/absorbcija yra
mažesnė nei prognozuota, anksčiau parduotas
perteklinis kreditų kiekis turi būti
kompensuojamas pasitelkiant buferinę
sąskaitą. Tačiau dėl naudojamų konservatyvių
skaičiavimų tokios situacijos nesitikima. Jei
paaiškėtų, kad kreditų suteikimas buvo per
daug konservatyvus (o tai labiau tikėtina),
papildomi kreditai pervedami į buferinę
sąskaitą, kuri gali būti panaudota kompensuoti
netikėtoms vėlesnių projektų nesėkmėms.

Papildomumas užtikrinamas parodant, jog be
dalyvavimo šioje schemoje projektai nebūtų
įgyvendinti. Svarbu, kad schemoje
dalyvaujančiuose projektuose, atkūrus vandens
lygį nesuprastėtų kitos teritorijos teikiamos
ekosisteminės paslaugos.

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo sistema.
Matavimą ir patikrą atlieka paskirtas valstybės
finansuojamas regioninis mokslinių tyrimų
institutas. Projektų metodikas ir rezultatus gali
patvirtinti ir patikrinti trečiosios šalys. 

Emisijų stebėjimui pasitelkiama GEST
metodika, kur augmenija yra indikatorius, tad
atliekamas detalus augalijos kartografavimas.
Kartografavimas, kartojamas per visą projekto
laikotarpį, t. y. prieš drėkinimą, trečiaisiais
metais po drėkinimo ir vėliau kas dešimt metų.
Kartografuota augalija palyginama skirtingais
periodais floristiniu, fitosociologiniu
požiūriais. Sekami vandens lygio svyravimai
nuo vidutinio metinio lygio, pritaikant
regresijos modelius. 

vandens lygio aukštį;
durpių tipą;
klimato sąlygas; 
vietovės charakteristikas; 
erdvinį nevienalytiškumą, įskaitant
besikeičiantį durpių sluoksnį; 
dabartinį teritorijos valdymo tipą;
dabartinį augalijos tipą (pavyzdžiui, atviras
durpes ar mišką); 
per drėkinimą išsiskiriančias ŠESD.

GEST metodu sekvestracija įvertinama
remiantis stebimomis arba lengvai
nustatomomis charakteristikomis, įskaitant: 
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Galiausiai apskaičiuojama tikėtina
sekvestracija, remiantis literatūroje nustatytais
ryšiais tarp stebimų duomenų ir emisijų.

MoorFutures projektų
anglies dioksido kreditais
negalima nepriklausomai

prekiauti nei privalomojoje,
nei savanoriškoje rinkoje,

tačiau juos gali įsigyti
įmonės, siekdamos didinti

savo aplinkosauginę
atsakomybę. 

Skatinimo mechanizmas. Standarto sertifikatai
projektams išduodami už emisijų sumažinimą
ir (ar) absorbciją žemės ūkio ir miškininkystės
sektoriuose, tačiau ne už jau egzistuojančias
anglies sankaupas. 

MoorFutures projektų anglies dioksido
kreditais negalima nepriklausomai prekiauti
nei privalomojoje, nei savanoriškoje rinkoje,
tačiau juos gali įsigyti įmonės, siekdamos
didinti savo aplinkosauginę atsakomybę. Vieno
kredito kaina apskaičiuojama dalijant
įgyvendinimo išlaidas iš bendro ŠESD kiekio,
kuris bus sukauptas ir/arba neišmestas per visą
projekto įgyvendinimo laikotarpį, vienas
kreditas atitinka 1 t CO2 ekvivalento.

Kreditai yra parduodami dar prieš pradedant
projektą, tam kad būtų užtikrinamas
pakankamas finansavimas. 

MoorFutures kreditų kaina svyruoja tarp 40 –
80 eurų ir skiriasi kiekviename projekte,
priklausomai nuo projekto išlaidų. 2015 m.
duomenimis, pagrindiniai kreditų pirkėjai yra
įmonės, nuperkančios 70 % parduodamų
kreditų, įskaitant tokias įmones kaip „Engbers“,
„McDonald‘s“, „Commerzbank“. Likusi dalis
parduodama fiziniams asmenims.

Skaidrumas ir informacijos viešinimas. Kreditų
pirkėjai investuoja į priemonę (durpynų
atkūrimo), dėl kurios per atitinkamą projekto
laikotarpį išmetamųjų teršalų kiekis sumažėja.
Jei kreditai naudojami dabartiniam išmetamųjų
teršalų kiekiui kompensuoti, pirkėjai turėtų
atitinkamai reklamuoti savo indėlį. Schemoje
dalyvaujančius projektus galima aplankyti.
Kiekvieno projekto dokumentai yra aiškūs ir
prieinami, juose pateikiama informacija apie
projekto teritorijos vietą ir būklę, emisijų
kiekio sumažinimo ir papildomų ekosistemų
paslaugų vertinimą.

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas. Projektai
turi būti planuojami mažiausiai 30 metų, o
daugiausiai 100 metų. Kreditai gali būti
suformuojami tik skaičiuojant projekto poveikį
ateinantiems 50 metų, net jei projekto planas
sudarytas ir ilgesniam laikui.

Rizikų valdymui yra naudojami konservatyvūs
emisijų apskaitos modeliai, kurie užtikrina, jog
nebus apskaityta daugiau kreditų nei realiai
absorbuota/sutaupyta emisijų. Dalis pinigų
gaunamų už kreditus – 30 %, yra atidedama į
buferinį fondą, kuriuo gali būti padengiamos
nenumatytos nesėkmės. Taip pat atsižvelgiama
į galimą emisijų nutekėjimą, išskiriant tris
tipus: 

taršą sukeliančios veiklos perkėlimas;
rinkos nutekėjimas, kai taršą sukeliantys
produktai, pavyzdžiui, durpės, perkami
kitur;
ekologinis nutekėjimas (pasikeitę
apykaitos ciklai). 

Siekiant užtikrinti ilgalaikiškumą ir tinkamą
rizikų valdymą, kiekvienas projektas savo
plane turi numatyti, kaip tai bus pasiekta 
 (Joosten et al., 2015). 
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MoorFutures kreditų kainos yra pagrįstos jų
gamybos sąnaudomis. Vieno kredito kaina
paprasčiausiai apskaičiuojama padalijant
įgyvendinimo išlaidas iš bendros išmetamųjų
teršalų kiekio sumažinimo per projekto
kreditavimo laikotarpį (eurais už t CO2e). Kad
būtų konkurencinga ir veiksminga, nustatant
anglies dioksido kreditų kainas reikėtų
atsižvelgti į kainas už panašių produktų
savanoriškoje rinkoje, pavyzdžiui, Verified
Carbon Credits, kainas, taip pat į vengimo
sąnaudas. 

Vienos t CO2e išvengimo sąnaudos yra
ekonominio efektyvumo rodiklis ir gali būti
lyginamos su alternatyvių poveikio klimatui
mažinimo priemonių sąnaudomis. Emisijų
išvengimo išlaidos, susijusios su pelkių
vandens lygio atkūrimu, apskaičiuojamos
įtraukiant prarastą pelną iš prekių ar paslaugų,
kurių nebegalima gauti dėl įgyvendinto
projekto (alternatyviosios sąnaudos).

Kuo mažesnės emisijų išvengimo sąnaudos, tuo
veiksmingesnė siūloma priemonė. Naudojant
MoorFutures 2.0 versiją, kiekybiškai įvertinamos
ir matomos papildomos ekosisteminės
paslaugos ir jų vertė gali būti įkainota taikant
kainos priedą. 

Atsižvelgdami į sąnaudų priklausomybę nuo
ploto, taip pat į galimybes sumažinti sąnaudas
(ypač žemės įsigijimo), kaina gali svyruoti nuo
10 iki 70 eurų už t CO2e (Joosten et al., 2016).

Kainodara MoorFutures projekte „Kieve
Polder“

Projekto įgyvendinimo ir matavimo išlaidos turi
būti padengtos pajamomis iš parduodamų
kreditų. Planavimo ir techninių paslaugų išlaidos
priemonėms įgyvendinti yra labai svarbios.
Pavyzdžiui, planavimo vertinimas ir techninių
darbų išlaidos Meklenburge-Pomeranijoje ir
Brandenburge parodė, kad išlaidos vienam
hektarui mažėja, kai projektai įgyvendinami
didesniuose plotuose. Planavimo ir techninių
darbų išlaidos Kieve Polderyje siekė 2 100 EUR
ha-1. Kitos išlaidos apima administravimo,
rinkodaros ir emisijų matavimo išlaidas, taip pat
einamąsias išlaidas (žemės mokestis, įmokos
vandens ir dirvožemio valdybai), taip pat
išlaidos, susijusios su žemės įsigijimu ir
finansine kompensacija už žemės nuomą.

Visos Kieve Polderio drėkinimo išlaidos sudaro
501 375 EUR. Išduoti 14 325 kreditai, todėl
vienos tonos CO2e kaina yra 35 eurai. 
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Bendras kontekstas. Organizacija teikia
mokymus ūkininkams, norintiems pradėti
regeneracinį žemės ūkį, renka duomenis apie
vykdomas veiklas, žemės valdymo praktikas ir
rezultatus bei sistemina informaciją,
konsultuoja vykdant anglies kaupimo
ūkininkavimo veiklas, vykdo apskaitą,
suformuoja ir padeda parduoti sukauptus
anglies kreditus. 

8.5. Europa – 
Climate Farmers

Valdymas. Climate farmers – socialinis verslas,
kurio tikslas plėsti tvarių, regeneracinių žemės
valdymo praktikų naudojimą. Įmonė dirba
trijose pagrindinėse srityse:

Informacijos rinkimas ir platinimas. Renka
visą informaciją apie regeneracinį žemės
ūkį, atviros bendruomenės (tinklo)
principu. Surinkta informacija yra
peržiūrima ekspertų ir prieinama forma
perteikiama kitiems ūkininkams. 
Tikslesnis rezultatų matavimas. Renka
tikslius duomenis ir kuria metodus, kuriais
pasiekti rezultatai būtų aiškiai
pamatuojami ir interpretuojami, tam kad
surinkta patirtimi būtų galima dalintis. 
Finansinių priemonių kūrimas. Tam, kad
daugiau ūkininkų galėtų žengti žingsnį į
regeneracinį žemės ūkį, parengiamos
pereinamojo laikotarpio finansines
priemones. Finansinėmis priemonėmis
siekia sumažinti riziką, kad pasikeis
regeneracinė praktika, bei sudaryti sąlygas
viešiesiems mokėjimams už viešąsias
gėrybes (kaip derlingas dirvožemis, švarus
vanduo ir kt.).

Įmonė organizuoja mokymus ūkininkams, kurie
užtrunka apie tris mėnesius, po 5-6 val. per
dieną. Mokymai apima įvairias temas susijusias
su ūkio planavimu ir regeneracinio žemės ūkio
praktikomis. Įmonė padeda parengti ūkio
planus, suteikia konsultacijas, modeliuoja
konservatyvų sukauptos anglies kiekį, kuris bus
pasiektas per ateinančius dešimt metų, atlieka
ūkio stebėjimą, formuoja anglies kreditus ir
tarpininkauja juos parduoti. 
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Didžioji dalis klientų, su kuriais dirba įmonė,
yra ūkininkų grupių atstovai, siekiantys
įgyvendinti aukštus aplinkosauginius tikslus,
bei valdantys bent 600 ha žemės.

Apimtis ir atrankos kriterijai. Anglies kreditų
sistemoje, juos generuojant gali dalyvauti tik
ūkininkai, kurie jau yra baigę bazinius
regeneracinio žemės ūkio mokymus bei turi ne
mažesnį nei 50 ha ūkį. Veiklos, kurias vykdant
galima generuoti anglies kreditus yra įvairios -
gyvulininkystė, neariminė žemdirbystė,
agromiškininkystė ir kita, svarbu, jog būtų
įgyvendinamas regeneracijos principas –
aplinkos gerinimas, anglies kaupimas. Anglies
kreditų formavimui įskaitomas emisijų
mažinimas bei absorbuotos anglies kiekis.

Papildomumas. Kiekvienam ūkiui yra
padedama sudaryti 10 metų ūkio valdymo
planą, pagal kurį yra apskaičiuojamas būsimas
absorbuotos anglies kiekis (naudojant
konservatyvius skaičiavimo metodus).
Papildomumas užtikrinamas pasitelkiant
regeneracinio žemės ūkio technikas, kurių
tikslas pagerinti agroekologinę teritorijos
būklę. 

Žemės valdytojai 
skatinami mokomosiomis

priemonėmis, įgytomis
žiniomis, sukuriamais

socialiniais ryšiais, taip pat
finansinėmis priemonėmis.

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo sistema.
Ūkininkas teikia ataskaitas apie vykdomas
veiklas savo ūkyje, jos taip pat stebimos
pasitelkiant satelitų vaizdus, tad realiu laiku
matoma, ar deklaruojamos veiklos atitinka
realiai vykdomas. Taip pat kas 3, 5, 7, 10 metų
vykdomi realios dirvožemyje sukauptos anglies
matavimai (2022 m. duomenimis nėra
numatytas tikslus metodas, kuriuo bus
matuojamas anglies kiekis dirvožemyje).
Pateikęs prašomą informaciją apie veiklas
ūkininkas gauna rekomendacijas susijusias su
agroekologine teritorijos būkle.

Skatinimo mechanizmas. Žemės valdytojai
skatinami mokomosiomis priemonėmis,
įgytomis žiniomis, sukuriamais socialiniais
ryšiais, taip pat finansinėmis priemonėmis. 
Sukauptos anglies kiekiai yra paverčiami į
kreditus, kurie yra parduodami taip sukuriant
papildomas finansines įplaukas. Dalis išmokų
už kreditus yra skiriama ūkininkavimo
planavimo pradžioje, o vėliau atlikus
matavimus laukuose, gaunamos išmokos už

realiai sukauptą anglies kiekį kas 3, 8, 10
metų, o jei projekto pabaigoje buvo sukaupta
daugiau anglies nei buvo numatyta iš pradžių,
galima suformuoti ir parduoti papildomus
anglies kreditus. Pirminiams skaičiavimams yra
pasitelkiama konservatyvi skaičiavimo
metodika, kuri užtikrina, jog nebus tikimasi
didesnio nei įmanomas anglies absorbavimo.

Skaidrumas ir informacijos viešinimas.
Ūkininkams yra suteikiama galimybė bendrauti,
dalintis savo patirtimi dalyvių grupėje, taip pat
dalis atvejų yra aprašoma ir talpinama įmonės
internetiniame puslapyje. Informacija yra
renkama ir parinkus tinkamą metodą,
viešinama.

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas. Rizikų
valdymui yra naudojamos dvi pagrindinės
strategijos. Pirmoji, tam kad ūkininkas
nenuspręstų pakeisti naudojamos metodikos
arba nesilaikyti numatyto plano yra dirbama
tik su ūkininkais, kurie praeina regeneracinės
žemdirbystės mokymus, siekia tvaresnių
ūkininkavimo metodų ir yra motyvuoti. Antroji
rizikų valdymo strategija – yra paliekamas
buferis išmokoms, dalis išmokos (20 %) yra
išmokama tik pasibaigus numatytam planui,
tad nenumatytų aplinkos sąlygų poveikis ar
pokyčiai ūkio valdyme, ar mažesnis nei
planuotas sukauptos anglies kiekis gali būti
dengiami iš atidėtos sumos (Climate Farmers,
2022).
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Valdymas. Baltic Sea Action Group (liet.
Baltijos jūros veiksmų grupė) yra viena iš
pirmųjų organizacijų Suomijoje, kurios pradėjo
dirbti su anglies kaupimo ūkininkavimo
projektais bei pradėjo pilotinius projektus
įtraukiant ir rengiant mokymus ūkininkams.
Baltic Sea Action Group yra pelno nesiekiantis
fondas, įkurtas 2008 m. kurio pirminis tikslas
yra Baltijos jūros apsauga įtraukiant įvairius
sektorius bei socialines visuomenės grupes,
taip pat politikus. 

8.6. Suomija  

Šis fondas Suomijoje pradėjo vykdyti pilotinius
projektus, kuriuose žemės savininkai buvo
mokomi regeneracinės žemdirbystės metodų,
su tikslu gerinti dirvožemio būklę bei kaupti
anglį dirvožemyje. Pirmame pilotiniame
projekte dalyvavo apie 100 ūkininkų, tačiau
vėliau veiklos pradėjo plėstis, atsirado
ūkininkų e-koledžas ir buvo sukurta papildoma
platforma – „Carbon Action“, įkurta 2017 m. 

8.6.1. Baltic Sea Action Group

Platformoje Suomijos meteorologijos institutas
yra atsakingas už bendradarbiavimą mokslinių
tyrimų srityje, o Baltijos jūros veiksmų grupė -
už bendrą vaizdą ir bendradarbiavimą su
įmonėmis ir ūkininkais. „Carbon Action“
platformoje kartu dirba ūkininkai, konsultantai,
mokslininkai, įmonės ir sprendimų priėmėjai.
Platforma suteikia galimybę įvairiems
dalyviams ir projektams bendradarbiauti ir
bendrai kurti (Baltic Sea Action Group, 2021). 

Apimtis ir atrankos kriterijai. 

Ūkiai: Nuo 2021 m. veikia ir nuotolinio
mokymosi sistema, skirta mokymams apie
regeneracinę žemdirbystę. Platformoje ir
mokymuose gali dalyvauti visi norintys
ūkininkai. Ūkininkai taip pat dalyvauja
ilgalaikiuose lauko eksperimentuose. 

Mokslininkai: Moksliniai tyrimai atliekami ir
naudojami skirtingose kryptyse - nuo
dirvožemio procesų iki klimato ir žemės ūkio
politikos. Tiriant anglies srautus ir
sekvestraciją, naudojami dirvožemio ir 
mikrobiologiniai tyrimai, augalų įvairovės
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matavimai, atmosferos matavimai ir
modeliavimas. Taip pat tiriamas maistinių
medžiagų sulaikymas ir žemės ūkio produktų
maistinė kokybė. Atliekama ekonominė ir
politinė analizė, siekiant parengti
įgyvendinamus, veiksmingus ir praktinius
anglies dioksido ūkininkavimo sprendimus. 

Įmonės: Platformoje taip pat dalyvauja 13
įmonių (2021 m.). Įmonių pagrindinis tikslas –
bendradarbiaujant su kitais platformos
dalyviais užtikrinti ilgalaikį tvarumą savo
produktų tiekimo grandinėse, taip pat
integruoti produktus užaugintus anglies
kaupimo ūkiuose bei rasti patogiausius
bendradarbiavimo su ūkininkais būdus. 

Pilotiniuose bandymuose ir duomenų rinkime
dalyvauja trys Helsinkio universiteto padaliniai
bei 20 ūkių. 

Platformos ir mokymų tikslas yra
regeneracinės žemdirbystės populiarinimas, o
anglies kreditai gali būti matomi kaip
papildoma nauda, tačiau nėra pagrindinis
tikslas (Carbon Action, 2021).

kurios lyginamos su kontroliniais plotais.
Kiekviena praktika išbandoma 3-5 ūkiuose, kad
būtų įgyta patirties iš skirtingų ūkininkų,
dirvožemio tipų ir vietovių.

Tarpiniai pasėliai ir giliai įsišakniję
augalai: augalai, sodinami siekiant valdyti
dirvožemio eroziją, derlingumą, kokybę,
vandens apykaitos ciklą, piktžoles,
kenkėjus ir biologinę įvairovę, giliai
įsišakniję augalai, skirti organinių
medžiagų pernešimui į gilesnius
dirvožemio sluoksnius.
Organinės trąšos: kompostas, medienos
masė ir šakų drožlės.
Dirvožemio purenimas: metodas, kuriuo
dirvožemis apverčiamas, išmaišomas,
naudojama teritorijose, kuriuose kyla
dirvožemio suslėgimo problema.
Sėjomaina: žolės arba ankštinių augalų
auginimas sėjomainoje su grūdais arba
javais kaip dirvožemio apsaugos priemonė.
Adaptyvusis ganymas: geresnė ganymo
praktika (trumpas ganymas, ilgas poilsis),
siekiant pagerinti dirvožemio struktūrą ir
sveikatą.

Pagrindinės bandymų kryptys:

Atskaitos taškas ir papildomumas. „Carbon
Action“ ūkiuose išbandomos skirtingos anglies
kaupimo ūkininkavimo praktikos, 

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo sistema.
Vienas iš projekto tikslų yra sukurti moksliniais
tyrimais paremtas matavimo ir tikrinimo
sistemas, yra naudojami ir tobulinami
tiesioginiai tyrimų metodai. Šios sistemos
turėtų galėti modeliuoti ir prognozuoti
sukauptos anglies kiekius, net ir turint mažai
surinktų duomenų.

Skatinimo mechanizmas. Ūkininkams
dalyvaujantiems pilotiniuose projektuose
nebuvo mokamos finansinės paskatos.
Ūkininkai buvo skatinami ir motyvuojami naujų
ir naudingų žinių įgijimu, socialinių ryšių
formavimu kuriant bendradarbiavimo tinklą. 

Skaidrumas ir informacijos viešinimas.
Renkami ir analizuojami duomenys iš pilotinių
projektų vietų yra viešai skelbiami „Field
Observatory“ internetinėje svetainėje, taip pat
publikuojami spaudoje ir internetiniuose
portaluose (Carbon Action, 2021). 

Platforma yra laikoma vienu iš sėkmingiausių
anglies kaupimo ūkininkavimo bendradarbiavimo
tinklo pavyzdžiu. Platformos atstovai dalyvauja
dalinantis informacija, duomenimis nacionaliniu
bei tarptautiniu lygiu.

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas.
Ilgalaikiškumas pasiekimas užtikrinant
naujausių mokslinių duomenų bei mokymų
prieinamumą ūkininkams. Schema labiau
orientuota į mokslinį tiriamąjį darbą ir praktinį
žinių pritaikymą. 

https://www.fieldobservatory.org/en/home/
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Carbon Farming Scheme LIFE projektas vyksta
2020 – 2022 m. Projektą įgyvendina partnerių
konsorciumas: St1 (pagrindinis), Baltic Sea
Action Group BSAG, Natural Resources
Institute Finland LUKE, North European Oil
Trade NEOT, Puro.earth, Tyynelä ūkis. 

Carbon Farming Scheme Life project. Suomija

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos
LIFE programos pagal „Parengiamųjų projektų“
portfelį.

Projekto tikslas – nustatyti ir paspartinti naujų
skatinimo priemonių, skirtų anglies dioksido
sekvestracijai ir organinės anglies atsargų
dirvožemyje bei biomasėje didinimui ir
išsaugojimui Europoje, kūrimą ir diegimą.

Projekto ataskaitos yra viešai skelbiamos anglų
kalba, tad yra prieinamos plačiai auditorijai.
Jose atsispindi trys pagrindiniai pasiekti
rezultatai: tinkamiausi metodai anglies
kaupimo ūkininkavimui, skatinimo schemą,
gidas ir geriausios praktikos politikos
priemonėms.

8.6.2. Puro.earth
Bendras kontekstas. Puro.earth yra rinka,
sukūrusi tarptautinį anglies dvideginio
šalinimo standartą. Standartas turi kelias
metodologijas, kurios skirtos technologijomis
paremtam (angl. technology based) anglies
kaupimui reglamentuoti. Šiuo metu įmonė
kuria metodiką, skirtą gamta paremtiems (angl.
nature based) anglies kaupimo sprendimams
sertifikuoti. Įmonė sukūrė rinką, kurioje vienos
įmonės gali parduoti sukauptos anglies kiekį
atitinkančius kreditus kitai įmonei Puro.earth.
(2022).

Valdymas. Puro.earth yra įmonė, įkurta 2018
m. „Puro Standard“ yra pirmasis anglies
dioksido šalinimo standartas, skirtas
inžineriniams, technologijomis paremtiems
anglies dioksido šalinimo metodams
savanoriškoje anglies dioksido rinkoje.

2021 metais „Nasdaq“ įsigijo didžiąją dalį
įmonės akcijų.

Apimtis ir atrankos kriterijai. Šiuo metu
taikomos šios anglies šalinimo metodikos:
bioanglis, biologinės statybinės medžiagos,
karbonizuoti statybiniai elementai, geologiškai
sukaupta anglis ir medienos biomasės
laidojimas. Be to, Puro.earth šiuo metu rengia
metodikas su žemės dirbimu susijusioms
praktikoms. 

Kiekvienoje iš standarto metodikų nurodoma,
apimties ribos, anglies dioksido apskaitos
formulės, pagal kurias nustatomas grynasis
pašalintos anglies kiekis, aplinkos apsaugos
priemonės ir dokumentai, kurių reikia
nepriklausomiems tikrintojams, kad projektui
būtų išduoti anglies kreditai. Išskirtinė anglies
šalinimo ekspertų grupė, kurią sudaro
Puro.earth išorinė patariamoji taryba, prižiūri
Puro standarto metodikas ir kreditavimo
taisykles, o jų užduotis – užtikrinti kreditų
vientisumą ir tvirtus moksliškai pagrįsto
anglies šalinimo standarto principus.

Papildomumas. Papildomumo principai
užtikrinami ir nustatomi dirbant tik su realiai iš
atmosferos CO2 pašalinančiais projektais. 

Projekte dalyvaujantiems ūkininkams kaip
atlygis buvo suteikiamos žinios, mokymai bei
projektui pasibaigus pagerėjusi ūkio
agroekologinė būklė.  



Tiekėjas pateikia paraišką dėl savo
produktų emisijų, pateikdamas įrodymus:
Gaminio gyvavimo ciklo vertinimas (angl.
Life cycle assessment (LCA)) arba
aplinkosauginė gaminio deklaracija, kuri
patvirtina, kad gaminys sugėrė daugiau
CO2, nei jo buvo išmesta.
Remdamiesi šiais įrodymais, atitiktį „Puro
Standard“ metodikos reikalavimams, tikrina
Puro.earth apmokyti nepriklausomi
vertintojai, kurie apsilanko gamykloje,
patvirtina duomenų tikslumą ir išduoda
audito išvadą. Patikros išlaidas padengia
Puro.earth.
Patikrintam gaminiuose absorbuoto
papildomo anglies dioksido kiekiui
išduodami CO2 pašalinimo sertifikatai už
kiekvieną pašalintą ir sukauptą kubinę toną
CO2.
Tiekėjai gali laisvai parduoti savo
sugeneruotus kreditus bet kurioje vietoje,
rinkoje, tarpininkui arba tiesiogiai
įmonėms, kurios nori neutralizuoti savo
išmetamųjų teršalų kiekį.

1.

2.

3.

4.
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Visi anglį kaupiantys projektai turi įrodyti
papildomumą, t. y., kad anglies pašalinimas
nebūtų įvykęs be papildomo finansavimo,
pateikdami išsamius projekto finansinius
duomenis ir alternatyvios situacijos analizę.
Net ir gavus didelę ne anglies kaupimo
finansavimo paramą, projektai gali įrodyti
papildomumo principą, jei projekto
įgyvendinimui reikalingos investicijos,
egzistuoja rizika ir (ar) reikia ugdyti 
žmogiškąjį kapitalą. Projektų vykdytojai taip
pat turi įrodyti, kad projekto nereikia
įgyvendinti pagal galiojančius įstatymus, teisės
aktus ar kitus privalomus įsipareigojimus. 

Visi projektų vykdytojai taip pat turi įrodyti, kad
yra taikomos aplinkosaugos ir socialinės
apsaugos priemonės. Kai taikytina, veikla
plėtojama, gavus vietos bendruomenių ir kitų
suinteresuotųjų subjektų, kuriems daroma įtaka,
informuotą sutikimą, taip pat turi būti parengta
politika, skirta galimiems skundams spręsti.

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo sistema.
Puro.earth apmoko nepriklausomus trečiųjų
šalių tikrintojus, kad šie galėtų atlikti anglies
dioksido šalinimo projektų įrenginių ar vietų
auditą ir išduoti anglies kreditus.

Tikrinimas vykdomas keliais pagrindiniais
žingsniais:

Visi projektai kaupiantys
anglį turi įrodyti

papildomumą, t. y., kad
anglies pašalinimas nebūtų

įvykęs be papildomo
finansavimo, pateikdami

išsamius projekto
finansinius duomenis ir
alternatyvios situacijos

analizę.
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Skatinimo mechanizmas. Puro.earth anglies
dioksido kreditas vadinamas CORC (angl. CO2
removal certificate). Kiekvienas CORC reiškia
vieną kubinę toną CO2, pašalinto iš atmosferos
taikant vieną iš „Puro“ standarto metodikų.
Anglies dvideginio šalinimo tiekėjai ir
projektai gali patekti į anglies dioksido rinkas,
gaudami CORC ir parduodami juos
korporacijoms, kurios nori neutralizuoti savo
išmetamą anglies dioksido kiekį arba prisidėti
prie anglies dioksido šalinimo praktikų
augimo. 

CORC galima įsigyti Puro.earth platformoje,
kitose platformose ir per kanalo partnerius,
kurie siūlo CORC savo klientams. Už CORC
nuosavybės pasikeitimų registravimą
Puro.earth ima metinį mokestį ir aptarnavimo
mokestį, neatsižvelgiant į tai, kur CORC buvo
parduotas. Atskirų mokesčių už CORC išdavimą
ar patikrinimą nėra.

Skaidrumas ir informacijos viešinimas. Siekiant
užtikrinti atsekamumą, skaidrumą ir išvengti
dvigubo skaičiavimo, CORC išduodami ir
apskaitomi Puro kreditų registre, kuriame
registruojamas visas jų gyvavimo ciklas - nuo
išdavimo iki išėmimo iš apyvartos. Registras
yra viešas, prieinamas Puro.earth
internetiniame puslapyje.

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas. Projektai
turi užtikrinti, jog anglis bus sukaupta ir
išlaikoma ne mažiau kaip 50 metų, ir bus
naudojami industriniai mokslu pagrįsti
sprendimai anglies absorbcijai. Naudojami
metodai turi kaupti anglį jos stabilioje formoje.
Toks metodų pasirinkimas maksimaliai
sumažina grįžtamojo proceso (kuomet
užrakinta anglis išleidžiama į atmosferą) riziką.
Taip pat kreditai išduodami tik jau atlikus
numatytą veiklą (Puro.earth, 2022).

https://registry.puro.earth/carbon-sequestration
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Valdymas. Anglies ūkininkavimo iniciatyva
buvo savanoriška anglies dioksido kiekio
mažinimo sistema, veikusi nuo 2011 m.
rugsėjo iki 2014 m. gruodžio, kai ji buvo
integruota į Emisijų mažinimo fondą. Šiuo
metu sistema veikia kaip vyriausybinė sistema,
Emisijų mažinimo fondo dalis, pagal kurią
žemės valdytojai gali gauti anglies kreditų,
keisdami žemės naudojimo ar valdymo
praktiką, kad sukauptų organinę anglį arba
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekį.

8.7. Australija

Apimtis ir atrankos kriterijai. Anglies kaupimo
veiklos, apima: išmetamųjų emisijų vengimą,
sekvestravimą ir apimantys abi kategorijas.
Anglies kaupimo ūkininkavimui gali būti
priskiriamos įvairios praktikos - nuo pavienių
žemės valdymo pokyčių, pavyzdžiui,
neariminės žemdirbystės ar ganyklų valdymo,
iki viso ūkio integruoto plano, kuriuo siekiama
maksimaliai surinkti anglies dioksidą ir
sumažinti emisijų kiekį. 

Anglies kaupimo ūkiai gali rinktis iš daugybės
praktikų, įskaitant: tinkamą ganymo valdymą,
neariminę žemdirbystę, natūralių ganyklų
kultivavimą, mulčiavimą, ražienų išlaikymą,
tarpinius pasėlius, tikslųjį tręšimą, dirvožemio
inokuliantus (probiotikai), komposto
naudojimą, Keyline planavimą, permakultūrą,
biodinamiką, bioanglį, agrarinę miškininkystę,
veislių, išskiriančių mažiau metano dujų,
vedimą ir kita. 

Projektai gali būti vykdomi tik tose Australijos
teritorijose, kur tokios veiklos neturės
neigiamų pasekmių vandens kiekiui ir kokybei. 

Emisijų mažinimo fondo projektai (įskaitant ir
anglies kaupimo ūkininkavimą) turi atitikti
šiuos reikalavimus: 

būti nauji;
įgyvendinti papildomumo principą;
neturi būti privalomi pagal įstatymus;
negauti finansinės paramos iš konkrečių
vyriausybinių programų;
laikytis patvirtinto metodo, kuriame
nustatytos projekto vykdymo ir emisijų
kiekio sumažinimo apskaičiavimo taisyklės;
turi būti viena iš 2011 m. Anglies dioksido
kreditų (Anglies ūkininkavimo iniciatyvos)
taisyklių 3.36 skyriaus 3.12 poskyrio sąraše
minimų veiklų.

Papildomumas. Projekto pradžioje atliekamas
situacijos vertinimas, kurio metu pamatuojami
egzistuojantys anglies kiekiai, tam kad būtų
galima įvertinti papildomas sankaupas.
Priimami tik nauji projektai, papildomumo
principas turi būti užtikrinamas projekto plane.

Matavimo, atsiskaitymo, tikrinimo sistema.
Pagal anglies kaupimo ūkininkavimo iniciatyvą
įgyvendinami projektai turi taikyti Vyriausybės
patvirtintas metodikas, pagal kurias
apskaičiuojamas gautų kreditų skaičius.
Nepriklausomas ekspertų komitetas – vidaus
kompensacijų sąžiningumo komitetas (angl.
Domestic Offsets Integrity Committee) – vertina
metodikas ir pataria vyriausybei dėl jų
patvirtinimo, užtikrindamas, kad įgyvendinant
kiekvieną projektą būtų realiai ir išmatuojamai
sumažintas išmetamųjų teršalų kiekis. 

Kiekvienas projektas turi teikti ataskaitas,
mažiausiai vieną kartą per keletą metų (tikslus
skaičius priklauso nuo konkrečios vykdomos
veiklos, 25 metų trukmės projektuose
ataskaitos teikiamos bent kas 5 metus,
trumpesniuose projektuose, dažniau), kuriose
turi būti parodomas progresas. Pateikus
ataskaitas ir nustačius sukauptos anglies
kiekius yra suteikiami anglies kreditai.

Schema veikia kaip
valstybinė sistema. Pagal

kurią žemės valdytojai,
keisdami žemės naudojimo

ar valdymo praktikas į
tvaresnes,  gali gauti

anglies kreditų,
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Skatinimo mechanizmas. Numatytas veiklas
atitinkantys verslai, gali gauti Australijos
anglies kreditus, kurie yra parduodami kitoms
įmonėms ar Australijos vyriausybei aukcione.

Projektai, kurie nori dalyvauti schemoje, gali
gauti pradinę išmoką, kuri yra skiriama esamos
situacijos vertinimui, dirvožemio mėginių
ėmimui ir kitoms pradinėms išlaidoms
padengti.

Skaidrumas ir informacijos viešinimas. Anglies
kaupimo iniciatyvos teisės aktuose numatytos
priemonės, kuriomis siekiama sumažinti
sukčiavimo ir nesąžiningo elgesio mastą ir
užtikrinti, kad vartotojai galėtų pasitikėti,
kreditų tikrumu. 

Šios priemonės apima kreditų suteikimą tik
sumažinus išmetamųjų teršalų kiekį,
dalyvaujančių asmenų tikrinimo testą, kreditų
išdavimą ir stebėjimą centriniame
nacionaliniame registre, reikalavimus skelbti
informaciją apie projektus, atitinkamas
vykdymo užtikrinimo nuostatas, skirtas spręsti
neatitikimus, ir kreditų, kaip finansinių
produktų, išdavimo, perleidimo ir išėmimo iš
apyvartos reglamentavimą.

Ilgalaikiškumas ir rizikų valdymas. Projektų
trukmė skiriasi priklausomai nuo konkrečios
vykdomos veiklos, pavyzdžiui anglies kaupimo
dirvožemyje projektams yra planuojamas 25
metams, gyvulininkystės emisijų mažinimo
projektai, planuojami 7 metams (Carbon
Farming Initiative, 2022).
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