
 

 

Begrunnelse for Innovasjonsprisen 2022  
 

Skog har vi mye av i Innlandet, og vår aller første innovasjonspris går til en gründer 
som har bidratt til å utnytte dette som varemerke på en ny og innovativ måte. Juryen 
har bestått av folk fra Innlandet fylkeskommune, LO, NHO og Innovasjon Norge. 
 
Vi har spennende kreative næringer, mange med bånd til utdanningsinstitusjonene i 
fylket vårt. Vinneren av årets innovasjonspris har utspring i ett av disse fagmiljøene, 
nemlig studiet Music Business Production ved Høgskolen i Innlandet. 
 
Prisvinneren har på få år bidratt til å bygge opp en virksomhet som har fått stor 
internasjonal oppmerksomhet, og satt Østerdalen og Innlandet på verdenskartet. 
Sammen med Jonas Holteberg Jensen etablerte han The Woods på Rena i 2017. 
Takket være hardt arbeid og stort kontaktnett utviklet det seg raskt til å bli et 
anerkjent produksjonsselskap og hjem for et stort kreativt miljø. I 2022 vant The 
Woods, med den mystiske gruppa Subwoolfer, Melodi Grand Prix, og hevdet seg i 
Eurovision Song Contest. Låta «Give that wolf a banana» gikk til topps i mer enn tjue 
land, og nådde en 5. plass på Spotifys globale liste. Og årets prisvinner er sikkert for 
mange mest kjent som talsperson og tolk for de gule ulvene. 
 
Selv om prisvinneren har oppnådd stor internasjonal suksess, er han fortsatt bosatt 
og sterkt knyttet til Rena, og bidrar med sin kunnskap til andre i bransjen, blant annet 
ved å undervise i faget produksjon og låtskriving ved Høgskolen i Innlandet. Juryen 
har vektlagt det innovative ved at selskapet har brukt skogen og stillheten på Rena 
som et konkurransefortrinn i et globalt og ellers urbant musikkmiljø. Vi har også lagt 
vekt på at prisvinneren, gjennom å undervise ved høgskolen på Rena, er med på å gi 
noe tilbake til hjemplassen og studiestedet han på mange måter er et produkt av. 
 
Det er en glede å avsløre at vinner av Innovasjonsprisen 2022 er daglig leder og 
selvutnevnt skogvokter i The Woods: 
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