
 
Kolviður er sjóður sem starfar samkvæmt skipulagsskrá samþykktri af stjórnvöldum 2006 og lýtur 
eftirliti Ríkisendurskoðunar.  
Stofnendur sjóðsins eru Skógræktarfélag Íslands og Landvernd með stuðningi ríkisstjórnar Íslands. 
Markmið sjóðsins er aukin binding kolefnis í gróðri og jarðvegi í þeim tilgangi að draga úr styrk 

koltvíoxíðs (CO2) í andrúmslofti. Sjóðurinn vinnur að þessu markmiði með því m.a. að: 

a. Gefa fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum tækifæri til þess að gerast kolefnishlutlaus. 
b. Fjármagna aðgerðir til bindingar kolefnis með landgræðslu og skógrækt. 
c. Stuðla að verndun jarðvegs og gróðurs. 
d. Stuðla að aukinni vitund almennings og fyrirtækja um losun gróðurhúsalofttegunda. 
e. Draga úr heildar losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. 

 
Íslensk skógarúttekt á Mógilsá annast mælingar á kolefnisbindingu Kolviðarskóga og ytri endur-
skoðendur (KPMG í dag) yfirfara og sannreyna að nauðsynleg plöntun og umhirða eigi sér stað og að 
fjármunir séu tryggðir til umhirðu þar til trjáræktin hefur skilað þeirri bindingu sem kolefnisjöfnunin 
miðar að.  
Miðað er við að gróðursettar séu 3.000 plöntur á hektara og að skógurinn sem upp vex hafi að jafnaði 
bundið 300 tonn CO2/ha við 60 ára aldur. Til þess að tryggja það er þinglýst kvöð á það land sem nýtt 
er undir Kolviðarskóg.  
 
Kolviður gefur út sérstakt skírteini (Certificate) til þeirra sem kolefnisjafna sig.  
 
Fyrirtæki geta kolefnisjafnað losun sína að fullu eða að hluta til í samstarfi við Kolvið.  
 
Fyrirtæki sem eru í samstarfi við Klappir geta í gegnum hugbúnað þeirra ákveðið hve mikinn hluta 
losunar sinnar þau óska að kolefnisjafna hverju sinni.  
Kolefnisjöfnun mun koma fram á umhverfisuppgjörum frá Klöppum.   
Fyrirtæki geta kosið að greiða fyrir kolefnisjöfnunina mánaðarlega og kemur það þá fram á reikningum 
frá Klöppum en Klappir standa Kolviði skil á greiðslum til kaupa á plöntum, áburði, gróðursetningu og 
umhirðu þar til áformaðri kolefnisjöfnun er náð. 
 
Með því að skrá sig fyrir kolefnisjöfnun öðlast fyrirtæki heimild til þess að nota merki Kolviðar á þá bíla 
og tæki sem sannanlega eru kolefnisjöfnuð, þess skal gætt að við sölu bíla og tækja þá sé merki Kolviðar 
fjarlægt. Þetta á einnig við um kynningargögn, upplýsingar á heimasíðu og útsent efni. Notkun á merki 
Kolviðar skal vera samkvæmt reglum þar að lútandi en önnur notkun er háð fyrirfram samþykki fulltrúa 
Kolviðar. Ávallt skal koma fram hvaða þættir í starfsemi fyrirtækisins eru kolefnisjafnaðir og óheimilt 
er að gefa til kynna víðtækari kolefnisjöfnun en raun er. 
Kolviður mun á heimasíðu sinni halda skrá yfir fyrirtæki sem kolefnisjafna losun sína og geta þess hvaða 
þættir starfseminnar eru kolefnisjafnaðir. 
Kolviður mun setja tengingu við heimasíður þeirra fyrirtækja sem kolefnisjafna sig.  
Samningur við Kolvið tekur gildi við undirritun þegar fyrirtækið samþykkir kolefnisjöfnun sína.  
 
Kolefnisbinding á umsömdu árlegu magni kolefnislosunar tekur allt að 60 ár. Samningurinn nær því 
einungis til þeirrar losunar sem á sér stað hjá fyrirtækinu á samningstímanum. Notkunin á merki 
Kolviðar er því aðeins heimil á samningstímanum, að fyrirtækið greiði fyrir þá plöntun sem þá á sér 
stað. Falli samningur um kolefnisjöfnun úr gildi er fyrirtækinu óheimilt að nota merki Kolviðar á 
nokkurn hátt.  
 


