
 1 

MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

20.05. 2013/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 13. mai 2013 kl. 10.30-16.00  

Møtested: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 

 

 

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), 

Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og 

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 17/13: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 10.04. 2013 

 

Innkalling samt referat fra møtet 10.04. 2013 ble godkjent. 

 

Solveig Bakken meldte inn sak under eventuelt: «Møteplan for høsten 2013».  

Orienteringer og oppfølging fra forrige møte ble behandlet før sak 18/13. 

 

 

Orienteringer/oppfølgingssaker: 

 

- Prosjektkoordinator for sopp og lav  
Fridtjof Mehlum orienterte om at NHM fristiller Bjørn Petter Løfall fra deler av sine 

ordinære oppgaver slik at han kan fungere som prosjektkoordinator for sopp/lav-

prosjektet. En mulig kompensasjon til NHM ble behandlet i sak 23/13. Jarle Ebeling 

innkaller til møte med prosjektkoordinator og utvikler i DUG slik at de får gjort en 

gjennomgang av status og satt opp framdriftsplan. Koordineringsgruppa ber om 

hyppig prosjektrapportering fra prosjektkoordinator til faggruppeleder og 

koordineringsgruppa. 

 

- Artsobservasjoner; eksport av etikettinformasjon til MUSIT-basene og 

dobbeltpublisering i Artskart  
Solveig Bakken og Jarle Ebeling orienterte om muligheter for å unngå 

dobbeltpublisering av poster i Artskart der informasjon eksporteres både fra 

Artsobservasjoner og fra MUSIT-databasene. I MUSIT-databasene er det et felt for 

Artsobservasjonsnummer som må brukes slik at en kan søke ut disse dublettene basert 

på nummer.  

 

Jarle Ebeling orienterte om at det kommer nye innspill om behov for funksjonalitet i 

eksport/import av data mellom MUSIT-basene og Artsdatabankens verktøy. Det er 

behov for å systematisere dette og få en overordnet prioritering før utviklingsarbeid 

igangsettes. Koordineringsgruppa går inn for at arbeid med dataflyt og informasjon om 
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dette til fagmiljøene legges til arbeidsgruppa som er etablert for å samarbeide med 

Artsdatabanken om navn. Gruppa utvides med en representant for GBiF Norge. 

Solveig Bakken og Jarle Ebeling utarbeider forslag til utvidet mandat i samarbeid med 

gruppas leder Tommy Prestø.  

 

- Artsnavnebasen og karplanter  
Solveig Bakken orienterte om samtale med Artsdatabanken vedrørende mulighet for 

arbeid med Artsnavnebasen og taksonregister for karplanter. Artsdatabanken har satt 

av midler til arbeid med å fylle artsnavnebasen med innhold i 2013. Dette er 

kunngjort, og det vil bli klart 23.05. 2013 om det kan bli muligheter for å engasjere 

noen til å arbeide med karplanter. Det er tilgjengelig kompetanse og et stort behov for 

å få dette på plass.  Museene/MUSIT bør også vurdere hva de kan bidra med av 

ressurser inn i et slikt prosjekt. Dette ble behandlet i sak 23/13. 

 

 

Sak 18/13: Representant fra Tromsø museum i faggruppe for sopp og lav 

 

Koordineringsgruppa oppnevner Heini Rämä som TMUs representant i faggruppe for sopp og 

lav. Dette meddeles faggruppeleder og Seksjon for naturvitenskap ved Tromsø museum så 

snart som mulig. 

   

 

Sak 19/13: Rapport på handlingsplan per 30.04. 2013 

 

Koordineringsgruppa fikk en oppdatering av status på handlingsplanen per 30.04. 2013 

gjennom rapporter fra faggruppene samt muntlig orientering fra DUG v/Jarle Ebeling. Jarle 

kvalitetssikrer data mhp tilgjengelige utviklerressurser for naturhistorie i 2013 og melder 

tilbake til Solveig. Plan for bruk av ressurser til ekstrasatsing i naturhistorie samt samarbeidet 

mellom GBiF Norge og UM om tilgjengeliggjøring av data tas inn i rapporten. Jarle 

utarbeider et skjema for å illustrere dataflyten i arbeidet med migrering av samlinger/datasett. 

 

Basert på diskusjonen under møtet, sammenstiller koordineringsgruppas leder felles 

framdriftsrapport per 30.04. 2013 for naturhistorie. Endelig rapport sendes gruppas 

medlemmer for godkjenning før den sendes MUSITs styre innen 24.05. 2013. 

 

 

Sak 20/13: Sluttføring av etikettprosjektet - botanikk  

 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeidet med etiketten. Det er nå utarbeidet en 

kravspesifikasjon som er ute på høring til gruppas medlemmer. Tor ønsker å delta på 

faggruppemøte for sopp og lav for å diskutere etiketten.  Det er mål om å få ferdigstilt 

arbeidet før sommeren.  

 

Selv om en er enige om mye i et felles oppsett for etiketter, vil det være behov som krever at 

hver bruker kan redigere etiketter selv. Utviklingsmessig vil det være et betydelig arbeid som 

må utføres for å lage ulike løsninger. DUG bør kunne lage system for resultatoppsett, men det 

er behov for et program/en løsning hvor en kan bearbeide rapporten fra søket. Det enkleste er 

kanskje å bruke Word som alle kjenner og har tilgang til. Tor sender kravspesifikasjonen til 

Jarle slik at DUG kan begynne å se på dette. Koordineringsgruppa berømmer etikettgruppa 

for godt arbeid.  
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Sak 21/13: Bruk av utviklingstid og prioritering av tiltak innenfor karplanter 

 

Overført fra forrige møte, jfr. sak 11/13 

Jarle Ebeling orienterte om status for utviklingsarbeidet i karplanteprosjektet. Det kommer 

stadig inn nye ønsker om funksjonalitet, jfr. referat fra møte 25.04. og gjøremålslista. Når det 

gjelder søk og resultatoppsett (felles funksjon for karplanter, sopp/lav og alger), er dette klart 

til overføring fra testbase til produksjon. Tommy Prestø utarbeider brukerveiledning for 

hvordan en kan lage egendefinerte oppsett.   

Karplantegruppa gis klarsignal om å bruke utviklerressurser til sluttføring av gjøremål 21 

(hurtigknapp for registrering av konfirmering) og 23 (funksjon for å kunne holde tilbake 

poster). Dette må gjøres før sommeren. Fra 01.09. vil utvikler bruke all sin tid til arbeidet med 

sopp/lavapplikasjonen.  

 

 

Sak 22/13: Felles forvaltningsløsning for naturhistorie – veien videre 

Overført fra forrige møte, jfr. sak 13/13 

Faggruppa har i 2012 ferdigstilt en prosjektrapport i form av behovsanalyse og overordnet 

kravspesifikasjon med beskrivelse av løsningsalternativer og anbefalinger.  De presenterte sitt 

arbeid på MUSIT naturhistories seminar 06.02. 2013. Både produkt og arbeidsform ble svært 

godt mottatt blant deltakerne. Det ble videre gjennomført et gruppearbeid på seminaret som 

grunnlag for faggruppas videre konkretisering og prioriteringer i prosjektet. Faggruppa 

avventer endelig beslutning i koordineringsgruppa om prosjektet skal videreføres i 2013.  

 

Det er ulike oppfatninger i fagmiljøene om hvordan arbeidet med forvaltningsfunksjoner skal 

prioriteres framover. I enkelte miljø vil en disponere alle ressurser til å utvikle 

objektdatabasene og avvente felles forvaltningsfunksjon. Koordineringsgruppa følger dette 

resonnementet et stykke på vei, men er tydelige på at en ikke kan bruke ressurser på å utvikle 

ulike/parallelle forvaltningsfunksjoner stykkevis og delt for hver objektdatabase.  

 

Koordineringsgruppa forventer at faggruppa gjenopptar sitt arbeid med en fase II høsten 2013. 

Da også med en representant fra Tromsø museum i gruppa. En fase II vil omfatte en 

oppsummering og prioritering av forvaltningsfunksjoner med utgangspunkt i gruppearbeidet 

på seminaret. Videre en kartlegging av hvilke forvaltningsprosesser som er dekket ved 

museene i dag, enten digitalt eller analogt, samt «best practise» ved andre sammenlignbare 

museer.  Feltinnsamlingsdelen må legges inn i arbeidsflyten slik at en får en fulldigital 

samlingsforvaltning.  

 

En må imidlertid avvente styrets behandling av IT-utredningen med tilhørende 

virksomhetsanalyse for å se hvordan dette påvirker både arbeidsoppgaver i museene og 

ressurssituasjonen. 

 

 

Sak 23/13: Bruk av ledige lønnsmidler og midler til ekstrasatsing i naturhistorie 

 

MUSITs styre har satt av kr 230 000 til ekstrasatsing innenfor naturhistorie i 2013. Av dette er 

det disponert ca. kr 60 000 til seminar for MUSIT naturhistorie. I tillegg er det en 

medarbeider i DUG som har gått av med pensjon slik at MUSIT vil ha ledige lønnsmidler. 

Det er kommet spørsmål om hvordan en kan tenke seg disse midlene benyttet slik at de 
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genererer aktivitet i 2013.  Koordineringsgruppa vil prioritere å støtte opp om nasjonale 

prosjekt. Vi må sikre en god framdrift og fullføring av de igangsatte prosjektene for sopp/lav 

og entomologi. Det er ønskelig å bruke ledige midler til prosjektledelse og økt kapasitet på 

utviklersiden til disse prosjektene.  

 

Følgende tiltak prioriteres: 

 

- Prosjektkoordinator for sopp/lav-prosjektet, 1-2 mnd. Fridtjof Mehlum undersøker 

kapasitet hos koordinator. 

- Arbeid med taksonregister og artsnavnebase for karplanter 

- Arbeid med etikett; (rapport og etikettgenerering i word?) 

- Entomologi: Bistand i migreringsprosessene. Fridtjof Mehlum undersøker med 

faggruppeleder om de har tilgjengelig personale.  

 

 

Dersom ett eller to av disse tiltakene ikke kan realiseres, prioriterer koordineringsgruppa å 

støtte opp om tiltak ved de enkelte museene som går på kvalitetsheving i datasettene. Det 

avholdes telefonmøte evt. avklaring på epost i midten av juni mhp den endelige prioriteringen. 

 

 

Sak 24/13: Handlingsplan i et fireårs perspektiv 
 

Overført fra forrige møte, jfr. sak 15/13 

Styret har bestilt endringer i arbeidet med handlingsplan (V-SAK 04/4-12, V-sak 06/1-13). 

Det skal være klarere prioriteringer, bedre beskrivelse av ressursbehov og planene skal 

foreligge i et fireårsperspektiv. Koordineringsgruppene har frist til 28. november med å 

ferdigstille forslag til en fire-årig handlingsplan.    

Koordineringsgruppe for naturhistorie er i utgangspunktet svært positiv til at styret ønsker 

handlingsplaner som går over flere år. En har imidlertid behov for overordnede målsettinger 

for MUSIT-arbeidet framover og venter fortsatt på føringer fra styret for hvordan planene skal 

utarbeides. En avventer derfor å sette i gang et arbeid i museene inntil styret har kommet med 

de nødvendige avklaringer.  

 

 

Sak 25/13: Eventuelt 

 

Møteplan høsten 2013.  

 

Koordineringsgruppas leder sender ut forslag til møteplan med ett møte i midten av september 

og ett i starten av november.  

 

 
 


