
VÆKSTEN SKER IKKE KUN 
I GRÅSTEN – DEN SKER 
OGSÅ UDE I VERDEN

De senere år har produktionsvirksomheden BHJ været på en imponerende vækst- og 
globaliseringsrejse. Den har været båret frem af et gunstigt marked og et stærkt fokus 
på optimering og konsolidering af virksomhedens teknologiplatform. I 2C Networks har 
BHJ fundet en IT-partner, som virksomheden ikke alene har faglig tillid til, men som også 
forstår BHJ’s særlige kultur.
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Hardy Rusbjerg
IT-direktør, BHJ

Måske skyldes det sønderjysk be-
skedenhed? Eller også lever man 
efter devisen, at den, der lever 
skjult, lever godt? 

I hvert fald gør BHJ ikke så meget 
væsen af sig i offentligheden. 
Og det på trods af, at der er godt 
gang i forretningen. Hvad der i 
1969 startede som en lokal virk-
somhed i Gråsten er i dag vokset 
til en global virksomhed, der for-
ædler biprodukter fra den globale 
fødevareproduktion, så de kan 
anvendes og skabe værdi på nye 
måder, fx eks. som fødevarer til 
eksport eller som ingredienser 
til kæledyrsmad. Hovedkvarteret 
ligger stadig, hvor det altid har 
ligget, men antallet af medarbej-
dere har efterhånden rundet im-
ponerende 1100, og produktionen 
foregår i dag på 23 fabrikker i 11 
lande rundt omkring på kloden.  

Afhængig af teknologi og 
standardisering
Væksten skaber BHJ bl.a.  gen-
nem opkøb. Derfor tilføjes der 
jævnligt nye produktionsvirksom-
heder til porteføljen, og planen 
er, at det skal fortsætte. Men i 
takt med at virksomheden vokser, 
vokser kompleksiteten i IT- 
miljøet også. Det fortæller Hardy 
Rusbjerg, der i 2021 tiltrådte som 
IT-direktør med mange års  

globaliseringserfaring i bagagen. 

- Vi bliver mere og mere  
afhængige af teknologi og vores 
evne til at standardisere infra-
strukturen og platformene på 
tværs af koncernen, fortæller 
Hardy Rusbjerg. 

- I takt med at vi udruller vores 
globaliseringsstrategi, skal vi 
onboarde flere og flere folk 
og systemer i alle de lande, vi 
opererer og opkøber virksomhe-
der i. Derfor skal vi sikre, at vi er 
compliant hele vejen rundt, og at 
vores medarbejdere opfører sig i 
overensstemmelse med reglerne.

Styrken i et godt IT-partnerskab
- I BHJ ligger vi i den absolutte 
top, når det gælder forædlingen 
af biprodukter, men vi er ikke 
nødvendigvis de stærkeste på IT 
governance. Og fordi vi er gået 
fra en ren on-premise infrastruk-
tur til hybride set-ups med cloud-
løsninger, så har vi brug for hjælp 
udefra, fortæller Hardy Rusbjerg.

Hjælpen kommer blandt andet 
fra 2C Networks. Der var allerede 
skabt en god relation til IT-leve-
randøren, før Hardy Rusbjerg 
kom til. Men de senere år har det 
stærke partnerskab udviklet sig 
yderligere.

- Vi læner os i høj grad op ad 
2C Networks teknologiske og 
rådgivende kompetencer. De har 
opgraderet al vores netværks-
udstyr som firewalls og switches 
m.m. og konsolideret hele vores 
Fortinet-stack, som nu drives af 
2C Networks som en managed 
løsning. Det betyder, at vi kan  
mobilisere et stort infrastruktur- 
setup med et relativt lille setup af 
mennesker. Vi har fået en tek-
nologisk rigtig fornuftig platform, 
som vi selv kan håndtere og 
holde i luften og samtidig føle, at 
vi er i kontrol.

Ekstern konsulent med indsigt
Det er ikke nogen hemmelighed, 
at det kan være svært at tiltrække 
dygtige IT-profiler til Sønderjyl-
land. Også her kan BHJ og Hardy 
Rusbjerg trække på 2C Networks.

- En af 2C Networks folk sidder 
fast hos os en dag om ugen som 
en form for inhouse-konsulent. 
Det fungerer rigtig godt, at vi har 
en spidskompetence helt tæt på 
vores IT og forretning, der kan føl-
ge og gennemskue vores behov 
og omsætte det hele til gode råd 
og anbefalinger, når vi har brug 
for det. Vi er for små til at have 
egen ekspertbistand, men vi er 
store nok til at have brug for den.

Vi bliver mere og mere afhængige af teknologi og vores 
evne til at standardisere infrastrukturen og platformene på 
tværs af koncernen.



Sønderjysk kultur
Indsigten i BHJ og den kultur, der 
gennemsyrer virksomheden, er 
vigtig for Hardy Rusbjerg, når han 
entrerer med eksterne leveran-
dører.

- Vi shopper ikke rundt blandt 
vores leverandører. Vi er meget 
loyale i vores partnerskaber, men 
det kræver, at leverandørerne 
rådgiver os korrekt og har gode 
priser, så vi ikke skal bruge tid på 
at benchmarke hele tiden, under-
streger Hardy Rusbjerg.

Og det har han fundet hos 2C 
Networks.

- Vi føler, vi er i tråd med 2C 
Networks. De repræsenterer den 
ånd, vi tager leverandører ind i, 
og sammen har vi skabt en fælles 
tillid. De har et rigtig godt kend-
skab til vores virksomhed – ikke 
mindst vores kulturelle særtræk. 
Vi er en sønderjysk virksomhed, 
baseret på lokale partnerskaber  
og folk, vi kender. Det er karakte-
ristika, man som leverandør bare 
skal kunne tappe ind i. Hvis der 

pludselig er noget, der halter i 
vores IT-miljø, så kommer de fra 
2C Networks og siger, at vi skal 
patche, eller hvad der nu lige 
kræves. Det handler om indsigt 
i vores forretning og indforstået-
hed mellem os mennesker.

Det handler om indsigt i 
vores forretning og
indforståethed mellem os 
mennesker.



Sikkerhed og muskler til mere 
vækst
De senere år har cybersikkerhed 
bevæget sig højt op på agendaen 
hos BHJ.

- For bare tre år siden talte vi om 
cybersecurity nærmest som et  
sideben til vores IT. Men fordi 
vores netværksinfrastruktur er 
kritisk, og trusselsbilledet hele 
tiden ændrer sig, er sikkerhed 
nu øverst på agendaen. Først og 
fremmest fordi vi ønsker at være 
gode til det, men selvfølgelig 
også fordi EU-lovgivningen og 
regeringsorganerne kræver det, 
fortæller Hardy Rusbjerg.

BHJ står på tærsklen til endnu 
mere vækst. Og den foregår, som 
Hardy Rusbjerg peger på, ikke 
kun i Gråsten, men også ude i 

verden. I et marked præget af stor 
volatilitet – med store udsving i 
råvarepriser, internationale kon-
flikter og globale pandemier – er 
der gunstige muligheder for at 
købe stort ind. Hvis altså man har 
musklen.

- Den muskel har vi i BHJ. Men for 
at vi for alvor skal kunne rykke på 
den, skal vi have adgang til den 
teknologi, vi er så afhængige af, 
forklarer Hardy Rusbjerg. 

- Vi bevæger os i stor hastighed 
mod mere og mere cloud. Vi 
kommer i endnu højere grad til at 
have fokus på vores infrastruktur 
ift. myndighedskrav. Og samtidig 
sætter vi alt ind på at holde ’the 
bad guys’ ude af kælderen. Det 
skal 2C Networks også hjælpe os 
med i fremtiden.

Vi kommer i endnu højere grad til at have fokus på vores 
infrastruktur ift. myndighedskrav. Og samtidig sætter vi alt 
ind på at holde ”the bad guys” ude af kælderen. Det skal 
2C Networks også hjælpe os med i fremtiden.

Det leverer 2C Networks til BHJ

• Advisory

• Consultancy

• Managed Network & Security

 − Teknisk support – 24/7-365

 − Teknisk overvågning af  
enhederne

 − Løbende ad-hoc tilpasning af 
den tekniske løsning

 − Monitorering og rapportering
 − Proaktiv og reaktiv incident 
håndtering

 − Problem og change  
management

 − Update og patch management
 − Capacity management
 − Løbende konfigurationsbackup
 − Incident management/ 
alarmering

 − Dokumentation
 − Koordinering og opfølgning 
med BHJ og eksterne  
samarbejdspartner

 − Life-cycle management
 − Løbende oprydning af  
sikkerhedsregler og objekter

 − Logindsamling, gennemgang og 
analyse

 − Løbende best practice 
tilpasninger og anbefalinger

 − Teknisk projektledelse
 − Hardware og licenser (f. eks 
Fortigates, FortiSwitche,  
Transceivers)


