
 

 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

Milepæl for teknologisk udviklingsprogram 

Virksomheder i teknologisk udvikling har deres helt eget udviklingsprogram hos Væksthus 
Nordjylland, og søgningen til det såkaldte VITU-program er så stor, at udviklingsforløb 
nummer 100 netop er igangsat. Det blev SkovTrup Aps, specialist i miljørigtigt træ, der 
krydsede den vigtige grænse.  

Aalborg, d. 29. februar 2012 – Væksthus Nordjylland og Mariagerfjord Erhvervsråd har netop igangsat forløb 
nummer 100 for virksomheder i teknologisk udvikling. Forløbet er igangsat med Robinietræ-specialisten 
SkovTrup Aps i Snæbum ved Hobro, og deltagelsen i programmet forventes at få afgørende betydning for 
SkovTrups konkurrenceevne. Som en del af udviklingsforløbet er SkovTrup nemlig i gang med en 
sporbarhedscertificering efter FSC-standarden, en brandteknisk certificering samt en UV801-certificering, og 
dermed kan SkovTrup i endnu højere grad dokumentere, at virksomhedens træ og solsejls produkter lever 
op til offentlige kunder og forbrugeres øgede krav om sikkerhed og bæredygtighed. Det skal styrke 
virksomheden, idet SkovTrups produkter, der blandt andet anvendes på naturlegepladser landet over, 
fremover kan certificeres efter en kendt standard. Og på den måde kan virksomheden bevæge sig frem mod 
en egentlig ISO-29000-certificering i bæredygtighed og samfundsansvar.  

- Mange tror, det er meget tidskrævende og besværligt at deltage i et støtteprogram, men vi har haft 
en helt anden og positiv oplevelse med det. Mariagerfjord Erhvervsråd og Væksthus Nordjylland 
forstår virkelig vores behov, og resultatet er, at vi kommer til at stå med en certificering, som vi ellers 
ikke ville have haft ressourcer til at gennemføre. Vi forventer, at den vil få afgørende betydning for 
vores salg, fordi dokumentationskravene bare stiger og stiger, siger Søren Gøttrup, der sammen 
med Jon Skovhus står i spidsen for SkovTrup Aps. 

SkovTrup Aps har 10 års jubilæum til april, og virksomhedens succes bygger på en særlig evne til at udvikle 
nye produkter og ikke mindst source det stærke og miljøvenlige Robinietræ hos producenter i Sydøsteuropa. 
Her vokser træet i plantager under kontrollerede forhold, og derfor fældes det ikke i truede regnskove som 
kan være tilfældet for andre ædeltræsorter.  

Når produkterne er salgsklare, har de en levetid på 25-40 år, og SkovTrup sælger træet som færdige 
produkter til naturlegepladser eller som hegn, terrasser, plantekasser og havemøbler. En stor del af salget 
sker via nettet, men landets kommuner, byggemarkeder og firmaer, der bygger legepladser, er også store 
aftagere af Robinietræ-produkterne.   

- SkovTrup har formået at gøre noget, som mange andre virksomheder kunne lære af - nemlig at 
teknologisk udvikling med fokus på dokumentation, bæredygtighed og innovativ tænkning også 
skaber vækst og arbejdspladser. SkovTrup Aps er netop ved at færdiggøre et nyt lagerbyggeri på 
5200 m2, så de er på rette vej til videre vækst, siger chefkonsulent Betty Nørgaard Nielsen fra 
Mariagerfjord Erhvervsråd. 

Læs mere på www.skovtrup.dk – www.robinie.dk   

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 

Betty Nørgaard Nielsen, Mariagerfjord Erhvervsråd, tlf. 20 99 12 59, mail: bnn@mfer.dk  
Flemming Jørgensen, Væksthus Nordjylland, tlf. 22 14 74 56; mail: fj@vhnordjylland.dk 
Søren Gøttrup, SkovTrup, tlf. 98 54 87 67, mail: sg@robinie.dk  
Pressekontakt og billeder: Jacob Lange, Lange PR A/S, tlf. 20 76 30 20, mail: jacob@langepr.dk 
 
Om Væksthus Nordjylland 

Væksthus Nordjylland er et af fem Væksthuse i Danmark og er ejet af de 11 kommuner i Region Nordjylland. 

I Væksthusene kan virksomheder på Danmarks regning få lagt deres Vækstplan og gjort udfordringer til 
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muligheder. I Væksthus Nordjylland kan man få kortlagt sine forretningsmuligheder af et stærkt hold af 

uvildige vækstkonsulenter. Man kan trække på konsulenters specialiserede viden, og Væksthus Nordjylland 

åbner dørene til et stort netværk af rådgivere, der kan implementere din vækstplan.   

Væksthus Nordjylland er operatør på en lang række programmer, med mulighed for at købe privat rådgivning 

til at igangsætte målrettede udviklingsforløb, der skaber vækst. Det sker i tæt samarbejde med de nordjyske 

erhvervskontorer og med tilskud fra EU.  

Læs mere på http://www.vhnordjylland.dk. 

 

Om Mariagerfjord Erhvervsråd 

Mariagerfjord Erhvervsråd har som hovedopgave at levere aktiv erhvervsfremme og professionel 
erhvervsservice med fokus på innovation gennem synlighed, viden og netværk. Med mere end 450 
medlemmer er Mariagerfjord Erhvervsråd blandt de største private erhvervsråd i Danmark. Læs mere på 
www.mfer.dk 
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