
  

FINANSINĖS PASKATOS

Žemės valdytojams mokama už atliekamas veiklas arba pasiektus rezultatus kaupiant
anglį. Finansinės paskatos gali būti skiriamos iš viešų (BŽŪP, 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 ŽEMĖS
BŪKLĖ

Didžioji dalis anglies kaupimo iniciatyvų vyksta privačioje žemėje, tad pasiekti geresni
dirvožemio, augalijos, vandens ir kiti parametrai lieka toje teritorijoje. 

LENGVATOS DALYVAUJANT
KONKURSUOSE, GAUNANT

PARAMĄ

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.

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.

Anglies kaupimo ūkininkavimas: 
gerųjų praktikų analizė

„KURK LIETUVAI“ PROJEKTAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE
 AIRA PALIUKĖNAITĖ IR GABIJA TAMULAITYTĖ

1

ANGLIES KAUPIMO ŪKININKAVIMAS

GAMTA PAGRĮSTI SPRENDIMAI 
(angl. nature based solutions)

TECHNOLOGIJOMIS PAGRĮSTI SPRENDIMAI 
(angl. technology based solutions)

Miško įveisimas  ir atkūrimas
Agrarinė miškininkystė
Tausojamasis žemės dirbimas
Daugiamečių pievų atkūrimas
Durpynų ir šlapynių atkūrimas 

Bioanglis
Anglimi prisotintos statybinės
medžiagos
Medienos laidojimas
Anglies kaupimas žemės gelmėse 

SHEMOSE NAUDOJAMOS ATLYGIO FORMOS

Toliau pateikiamos galimos anglies kaupimo ūkininkavimo schemos, šiuo metu taikomos įvairiose pasaulio
valstybėse. Schema adaptuota autorių, pagal McDonald et al., 2021. 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU(2021)695482_EN.pdf


  Finansuotojas
(viešas ar NVO)

  Agro-maisto
kompanijos

   Tarpininkas
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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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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 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.
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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). 
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 ANGLIES KAUPIMO ŪKININKAVIMO SCHEMOS


