
Ístex   skýrsla til aðalfundar LS 2018 

Framkvæmdastjóraskipti urðu hjá Ístex á liðnu ári. Guðjón Kristinsson sem verið hafði 
framkvæmdastjóri frá stofnun fyrirtækisins lést eftir erfið veikindi 19. september sl. Við starfi 
hans tók Sigurður Sævar Gunnarsson.  

Rekstur Ístex á liðnu starfsári reyndist þyngri en undanfarin ár, samdráttur í vörusölu varð 
121 milljón eða um 13% af veltu og er bókfærður rekstrarhalli um 14 mkr. Kemur þar margt 
til, áðunefndur samdráttur einkum í vörusölu innanlands, sölutregða á erlendum 
ullarmörkuðum, veruleg styrking á meðalgengi íslensku kónunnar og nokkur vandamál 
varðandi gæði ullarinnar. Við mat á afkomu verður þó að hafa í huga að inni í 
rekstrarkostnaði eru um 18 mkr sem er skráð yfirverð á ull, en er í raun umsamið framlag 
Ístex til breytts eignarhalds á fyrirtækinu. Þá varð einnig nokkur einskiptiskostnaður vegna 
framkvæmdastjóraskipta. Að teknu tilliti til þessa telst rekstrarárangur viðunandi.  

Á liðnu starfsári var tekið í notkun 360 fermetra viðbótarhúsnæði á Blönduósi og mikil 
endurnýjun varð á vélbúnaði þar, skipt var um fortætara ullar, komið fyrir ullartætingu eftir 
þvott og settir upp tveir blöndunarklefar fyrir þvegna ull. Þessar framkvæmdir reyndust 
tímafrekari en búist var við og eru ullarframleiðendur beðnir velvirðingar á töfum á 
ullarmóttöku. Húsnæði og búnaður á Blönduósi skapar nýja möguleika á að endurskipuleggja 
ferli ullarinnar frá bónda til afhendingar frá Blönduósi með hagkvæmni allra þátta að 
leiðarljósi. 

Hræringar á alþjóðlegum ullarmörkuðum hafa að undanförnu valdið sölutregðu á óunninni 
ull. Við slíkar aðstæður skipta gæði og eiginleikar ullar miklu máli og þá ekki síst fínleiki 
ullarinnar. Þel íslensku ullarinnar er mjög fíngert og því verðmætt en verkefni næstu mánaða 
og ára er að ná verðmætustu ullinni úr heildarsafni ullar. Raunar eru söluhorfur á unninni ull 
á erlendum mörkuðum góðar. Ráðinn hefur verið  textilfræðingur Sunna Jökulsdóttur til að 
stýra þróun og gæðaeftirliti ullarframleiðslunnar.  

Framtíð ullarvinnslu er nú sem raunar oft áður í nokkurri óvissu. Ullin er sérstök náttúruafurð 
en í því felast bæði ógnanir og tækifæri. Tækifærin, sem felast ekki síst í gæðastýrðu 
framleiðsluferli,  þurfum við að nýta og höfum alla burði til þess. Eigendahópurinn er nú 
samstilltari en verið hefur, tæknibúnaður hefur að nokkru verið endurnýjaður og ný þekking 
er til staðar. Þá njótum við velvildar stjórnvalda sem m.a. kemur fram í ullarstuðningi sem er  
mikilvægur.  
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