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Vinner av 1. pris på kr 200 000,-: Demas AS, Brøstadbotn,Troms 
Demas AS er en industribedrift som arbeider innen produksjon av elektriske tavler, 
ingeniørarbeid, automasjon og datastyringer. Bedriften har sitt hovedkontor i Brøstadbotn. 
Bedriften startet med å konstruere og produsere elektrotavler til større anlegg, blant annet til 
skip og landbaserte bygningsinstallasjoner. Elektromekanisk produksjon er fremdeles 
bærebjelken i bedriften, men i dag satses det også i betydelig grad på automasjon og 
styringssystemer. Blant annet har Demas AS utviklet og prosjektert systemer for 
energiøkonomisering og byggautomasjon, så vel for eget bygg, som for kommunale bygg og 
næringsbygg. Bedriften leverer også generelle styrings- og overvåkningssystemer for 
oppdrettsanlegg, kommunale anlegg og energidistribusjon, for å nevne noe.  
 
Demas har gjennom bevisst satsing på lokal arbeidskraft, kunnskap og kompetansebygging 
lykkes i et nasjonalt og internasjonalt marked.  De har vært endringsdyktig som følge av 
kontinuerlig fokus på innovasjon og produktutvikling. Bedriften er opptatt av lokal 
verdiskapning og legger således vekt på at arbeidsplassene og kapitalen forblir der verdiene 
skapes. Demas har også utviklet og patentert en montasjebrakett DE 200 for sikringsskap i 
bolighus som brukes av elektroinstallatører for renovering av eksisterende sikringsskap. 
Bedriften har tatt konsekvensen av å være næringsaktør i ett samfunn i stor endring og deltar i 
flere utviklingsprosjekt med ulike aktører på kommune- og fylkesnivå. Bedriftens behov for 
stabil arbeidskraft med høy realfagkompetanse, har medført et aktivt samarbeid med ulike 
utdanningsinstitusjoner fra barne- og ungdomsskole, videregående skole og høgskole. Dette 
har skapt god lokal og regional rekruttering av arbeidstakere med høgere utdannelse innen 
realfag. 
Hjemmeside: http://www.demas.no/ 
Prisen hentes av: Adminstrativ leder/kvalitetesleder Ann-Brith Jensen 
 
 
Vinner av 2. pris på kr 100 000,-: Hildurs Urterarium, Brønnøysund, Nordland  
Hildurs Urterarium er en utradisjonell reiselivsbedrift som har satset på lokale råvarer, 
egenproduserte urter, egen vin og møtelokaler med eget kunstgalleri. Hildurs Urtearium er en 
bedrift som oser av historie, tradisjon og spennende matkultur - med lokale råvarer i fokus. 
Hildurs Urterarium ligger på arkeologisk grunn og byr på matservering i Sagastua 
(Bondegourmet), steinalderhus med ildsted, grillhus med vedfyrt bakerovn, stor urtehage med 
mat- og medisinske urter og egen vinproduksjon. 
Hjemmeside: http://www.hildurs.no/ 
Prisen blir delt ut torsdag 12. april hos prisvinner ” Hildurs Urterarium ” i Brønnøysund. 
 
 
 
 


