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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett 
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för 
en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
 

Pär Holmgren är Årets Miljöhjälte 
 

 
Pär Holmgren, som sedan tre år tillbaka arbetar som naturskadespecialist på Länsförsäkringar har fått 
utmärkelsen Årets Miljöhjälte av Värdsnaturfonden WWF i kategorin Klimat och ekologiska fotavtryck. 
Motiveringen lyder bland annat att Pär ”med vishet och djup kunskap skapar engagemang för en av vår 
tids viktigaste frågor; klimatförändringarna”.  
 
Efter att Pär lämnade jobbet som SVT-meteorolog 2008 var han länge en av Sveriges mest aktiva och anlitade 
klimatdebattörer och föreläsare samt skrev också flera böcker i ämnet. När Pär sedan började på Länsförsäkringar som 
naturskadespecialist var det nog några som undrade varför. För dem som jobbar i försäkringsbranschen är det däremot inte 
konstigt hur det hänger ihop - klimatförändringarna innebär nya risker för samhället och för ett försäkringsbolag är det helt i 
linje med affärsverksamheten att se långsiktigt på risker och att jobba för att förebygga dem. 
 
– Försäkringsbranschen var en av de allra första som förstod konsekvenserna av klimatförändringarna. Och som kundägda 
har Länsförsäkringar alltid varit vana att tänka långsiktigt – betydligt längre än de bolag som sitter fast i kvartalsekonomin, 
svarar Pär på frågan om varför han valde Länsförsäkringar efter sju år som frilansande egenföretagare.  
 
I Länsförsäkringars DNA finns hållbarhetsarbetet som en naturlig och allt större del av verksamheten. Alla skador som kan 
undvikas är en vinst för miljön och för individen som annars drabbas.  
 
Som expert på klimatförändringar har Pär varit en viktig kraft för att bygga upp mer kunskap i länsförsäkringsgruppen om 
naturskador och hur risker för privatpersoner, företag, lantbruk och skogsbruk ska kunna förebyggas. I sin roll är han ofta på 
resande fot, alltid med tåg eller elbil, och besöker tillsammans med de lokala länsförsäkringsbolagen kommuner och 
länsstyrelser för att påverka utvecklingen mot ett robustare samhälle.  
 
– När jag föreläser ute i landet träffar jag både studenter, allmänheten och kunder. Det är extra roligt att träffa lantbrukare 
och skogsägare. Det är i de gröna näringarna som vi i Sverige under de kommande åren kan utveckla metoder och teknik för 
att öka bindningen av koldioxid från atmosfären, vilket med stor sannolikhet är helt avgörande om vi ska lyckas hålla den 
globala uppvärmningen under två grader i enlighet med Parisavtalet, säger Pär. 
 
Pär ser sig inte som en hjälte men är såklart glad över utmärkelsen från WWF.  
– För mig personligen är det kul att veta att mitt arbete gör avtryck, jag hoppas vara en inspiratör för allt fler så att vi snart når 
den kritiska massa som krävs för en tillräckligt omfattande omställning, säger Pär.  
 
Motiveringen från WWF i kategorin Ekologiska fotavtryck (klimat): 
Pär Holmgren, brinner för klimatfrågan. Han sprider budskapet likt en svensk Al Gore och har satt klimathotet på kartan 
bland allmänheten. Med vishet och djup kunskap skapar Pär engagemang för en av vår tids viktigaste frågor; 
klimatförändringarna. Under klimatfrågans såväl högtryck som lågtryck, gör Pär den förståelig för många – han är en äkta 
miljöhjälte! 
 
Fakta om priset 
Världsnaturfonden WWF har delat ut priset Årets miljöhjälte sedan 2010. Kandidaterna nomineras inom två områden – 
biologisk mångfald och ekologiska fotavtryck (klimat). I år nomineras även en ung miljöhjälte. Syftet är att lyfta fram personer 
som gör skillnad för vår miljö och inspirerar andra att agera mer klimatvänligt och hållbart.  
 
För ytterligare information kontakta: 
Pär Holmgren, 070-823 95 42, par.holmgren@lansforsakringar.se 
Presstjänsten, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se 
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