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PRESSEMELDING:  

HEDRES FOR KUNNSKAP OM SOMMERFUGLER  
 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull 2018 

går til Kai Berggren fra Kristiansand. Medaljen deles ut fredag 2. mars. 

 

Kai Berggren mottar denne utmerkelsen for sin livslange innsats innen registrering og kartlegging av 
sommerfugler, og for dette arbeidets bidrag til kunnskapsbasert naturforvaltning og formidling. Berggren 
er en ivrig amatørsamler, med mer enn 50 000 objekter i sin samling, og han er en av få her til lands som 
kjenner alle våre 2200 sommerfuglarter. Gjennom 50 aktive år med innsamling har han selv lært seg 
artenes karakterer og fått god oversikt over deres levevis, næringsplanter og geografisk utbredelse i 
Norge.  

 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i gull gis som et hederstegn til personer som 
har dokumentert ekstraordinær entusiasme og engasjement, kreativitet og utholdenhet, innen formidling, 
viten om eller bevaring av kultur eller natur.  

 

I tillegg til medaljen får Berggren også et grafisk trykk av Håkon Bleken.  

 

Medaljeutdelingen finner sted på DKNVS’ Høytidsmøte fredag 2. mars kl. 18.00 i Erkebispegården i 
Trondheim. Begrenset adgang for publikum.  

 

 
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab ble dannet i 1760, femti år før det første universitetet i Norge. Vi 
fremmer og formidler vitenskapen gjennom foredrag og publikasjoner av høy akademisk kvalitet. Gjennom 
«Kunnskapsbyen» har vi i over 20 år arrangert foredrag for et vitebegjærlig trøndersk publikum, og medlemmer i 
DKNVS Akademiet bidrar med foredrag i de åpne akademimøtene i Fylkesmannsboligen på Kalvskinnet, hvor vi 
holder til. DKNVS gir også ut Norges lengstlevende vitenskapelige tidsskrift, og støtter vitenskapelige prosjekter 
gjennom flere fond og legater. 
 
Kontakt: Kristian Overskaug, generalsekretær, tlf. 995 76 444, kristian.overskaug@dknvs.no 
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