Vestlands Internasjonaliseringspris «Villsauen» 2020
Om prisen
Den internasjonale prisen Villsauen blir for 2020 delt ut for 18. gang, i et
samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og Bergen Næringsråd.
Villsauen er valgt som symbol fordi den er sterk, utholdende og nøysom. Juryen
har i år, som tidligere, lagt vekt på at vinneren har nettopp disse egenskapene.
Det kreves av vinneren av Villsauen at virksomheten er innovativ og at den må
ha etablert seg i utenlandske markeder på permanent basis. Vinneren må
kunne vise til positiv utvikling og lønnsomhet, der en stor del av omsetningen
skriver seg fra internasjonale markeder.
Juryen
har i 2020 bestått av:
- Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland
- Adm. dir. i Bergen Næringsråd, Marit Warncke
- Direktør i Innovasjon Norge, Nina Broch Mathisen
- Adm. dir. i Tizir Titanium & Iron, Per Øyvind Sævartveit
Juryens begrunnelse
Vinner av prisen i 2020 tilfredsstiller samtlige kriterier.
Virksomheten har en lang og stolt historie som strekker seg tilbake til 1947 da
to brødre stiftet selskapet. Det familieeide-selskapet har gjennom sin historie
vist at de har hatt evne til å snu seg raskt, være i front og stadig utvikle ny
teknologi for fremtiden. Teknologien er innovativ, bærekraftig og grønn.
Til tross for at selskapet ligger på et lite tettsted, med alt for dårlig infrastruktur
både her på Vestlandet og ut i verden der markedene ligger, har de utviklet en
ledende industrikompetanse og representerer en lang og stolt industrihistorie i
Vestland fylke.
Med sine 180 ansatte fra 12 ulike nasjoner og en omsetning på 403 millioner
kroner er de en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Selskapet har tidligere

vunnet «Mangfoldsprisen» for sitt arbeid med å inkludere folk fra ulike kulturer
og nasjoner.
Verftet har spesialisert seg på bygging av energieffektive passasjerbåter i
karbonfiber, som reduserer drivstofforbruket og CO2-utslipp.
De siste årene har selskapet fått internasjonal oppmerksomhet for skipene
«Vision of the Fjords», - Verdens første hybridskip i hydrokarbon og «Future of
the Fjords», som er helelektrisk. Innovasjonen og produktene blir stadig nevnt
som eksempel på hvordan norsk maritim kompetanse ligger helt i
verdenstoppen i utviklingen av en ny grønn maritim industri.
Siden 2002 har selskapet levert 67 hurtigbåter i karbonfiber og er den største
hurtigbåtprodusenten uansett byggemateriale.
Samtidig har de opparbeidet seg en betydelig internasjonal posisjon, spesielt da
de i 2016 fikk et kinesisk verft- og rederikonsern inn på eiersiden. Selskapet har
hatt stor eksportvekst mot det kinesiske markedet og mot Hong Kong.
I 2019 ble deres produksjonsanlegg rammet av ras og under pandemien har en
også måtte håndtere forskyvninger i produksjonen. Tross for «force majeure»hendelser har de store vekstplaner og juryen berømmer styrken og
utholdenheten til selskapet.
Norsk verftsindustri opplever sterk internasjonal konkurranse, men juryen
mener at årets Villsau er et svært godt eksempel på en bedrift som har evnen
og vilje til å omstille seg til å være konkurransedyktig.
Villsauen 2020 går til Brødrene AA fra Hyen i Gloppen kommune!

