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ANGLIES KAUPIMO ŪKININKAVIMAS 
(ANGL. CARBON FARMING)
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Šaltinis: Europos Komisija (2021). „Tvarių anglies ciklų" komunikatas. https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/com_2021_800_en_0.pdf

  Miško įveisimas 
ir atkūrimas

  Agrarinė 
miškininkystė

  Tausojamasis 
žemės dirbimas

  Daugiamečių 
pievų atkūrimas

  Durpynų ir šlapynių 
atkūrimas 

  Žaliojo verslo 
modelis

CO2 sugėrimas ir 
mažinimas



PROCESAI EUROPOS SĄJUNGOS LYGMENIU
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Klimato kaitos veiksmai ir
įsipareigojimai politiniu

lygmeniu, CO2 ir kitų
šiltnamio efektą

sukeliančių dujų emisijų
mažinimas

 Žemės naudojimo ir
miškininkystės sektoriaus

potencialas sugerti ir
kaupti CO2 - svarbus

siekiant klimato tikslų

Anglies kaupimo
ūkininkavimo iniciatyva
ir planuojamas Europos  

Komisijos reglamento
siūlymas sertifikavimui 



PROCESAI NACIONALINIU LYGMENIU
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Tvaresnės žemės
valdymo praktikos

taikytos ir anksčiau,
tačiau papildomai
atlyginama už jas 

nebuvo

Letuvoje atsiranda 
įvairių pilotinių anglies
kaupimo ūkininkavimo
projektų ir iniciatyvų

Trūksta žinių apie
praktinius anglies

kaupimo ūkininkavimo
aspektus, naudas ir
rizikas, valstybinių

institucijų rolę 



PROBLEMA
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Ruošiantis Europos Komisijos rengiamam reglamento
siūlymui dėl anglies kaupimo ūkininkavimo Europoje ir
vystant jo koncepciją Lietuvoje, nėra įvertintas anglies
kaupimo ūkininkavimo pritaikymo potencialas šioje
šalyje.

SPRENDIMAS
Išanalizuotos užsienyje taikomos anglies kaupimo
ūkininkavimo koncepcijos, pagal jas inicijuoti teisiniai,
pasirengimo reglamentavimui ir tarpinstituciniai procesai
Lietuvoje bei įvertintas anglies kaupimo ūkininkavimo
pritaikymo potencialas.



PROJEKTO REZULTATAI
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TEISINIAI  PROCESAI PASIRUOŠIMO
REGLAMENTAVIMUI PROCESAI

TARPINSTITUCINIO
BENDRADARBIAVIMO PROCESAI

Aprobuotas anglies kaupimo
ūkininkavimo (angl. carbon

farming) terminas

Parengtos esamos situacijos,
gerųjų praktikų ir potencialo

vertinimo analizės 

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo inicijavimas,

mokymų suteikimas 



1. Tarpinstuticinis bendradarbiavimas

2. Suinteresuotų šalių informavimas apie rizikas ir naudas

3. Emisijų mažinimas ir tik tada emisijų likučio
kompensavimas

4. Dalyvavimo pilotiniuose projektuose skatinimas

REKOMENDACIJOS PO PROJEKTO
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Context Problem Results

Carbon Farming - a green
business model that fosters

transition to sustainable
land use practices.

Ambitious climate goals at
EU and national level and
Carbon Farming helps to

achieve these goals. 

There is a lack of knowledge
about the practical aspects of

Carbon Farming, and its
application potential has not

been assessed.

Legal processes: Carbon Farming
terminology.

Preparatory processes: state of
the art report, best practice
analysis, the assessment of
Carbon Farming potential.
Institutional cooperation:

seminar on Carbon Farming,
inter-institutional cooperation. 

ASSESMENT OF CARBON FARMING POTENTIAL IN LITHUANIA
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DĖKOJAME

Biologinės įvairovės ir
ekosistemų atkūrimo specialistė. 
ŠESD apskaita žemės ūkyje,
anglies kaupimo ūkininkavimas.

Žaliojo kurso politikų specialistė.
Viešoji politika, inovacijų
valdymas ir strateginiai pokyčiai.

Gabija Tamulaitytė

Aira Paliukėnaitė
paliukenaite.aira@gmail.com

gabija.tamulaityte@gmail.com
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