
Innkalling til møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 22.05. 2014 kl. 10.00-16.00 

 

Møtet holdes ved Universitetet i Oslo, USiT. Kristen Nygaards hus (kart) Gaustadalléen 23A,  

Rom 3212, som ligger på samme plan som resepsjonen. 

 

Første del av møtet er felles med koordineringsgruppe for kulturhistorie, og vil ha følgende 

agenda: 

 

1. Velkommen med bakgrunn for møtet og kort presentasjon av deltakerne (10 min) 

 

2. Koordineringsgruppenes rolle i "Nye MUSIT" v/Solveig og Espen (10 min).  

 

3. Samhandling kultur- og naturhistorie. Arbeidsprosess fram til felles handlingsplan  
(10.30-12.30 inklusive lunsj) 

 

- Status og bli kjent med kulturhistorie v/Espen (10 min) 

- Status og bli kjent med naturhistorie v/Solveig (10 min) 

- Felles prosjekter 

Innledning om IT-utredningen med anbefaling om virksomhetsanalyse v/Espen (5 min) 

 Status for virksomhetsanalysen v/Torkel (5-10 min) 

 Hva skjer på drifts- og utviklingssiden i nærmeste framtid v/Jarle (10 min) 

- Diskusjon  

 

- Lunsj med videre diskusjon  

 

- Oppsummering sak 3 

 

4. Databasekoordinator ved museene. Solveig og Jarle innleder om sak fra 

koordineringsgruppe for naturhistorie. (30 min) 

 

 

http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/gaustad/ga04/


Saksliste koordineringsgruppe for naturhistorie: 

 

 

Sak 22/14 Godkjenning av innkalling, saksliste samt referat fra møte 06.05. 2014 

 

Sak 23/14 Databasekoordinatorer i naturhistorie 

 

Sak 24/14 Sluttrapport fra faggruppe karplanter 

 

Sak 25/14 Rapport på handlingsplan per 15.05. 2014 

 

Sak 26/14 Eventuelt 

 

Orienteringer: Innvilgede søknader om tilskudd fra Artsdatabanken 
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MUSIT 
Koordineringsgruppe for naturhistorie 
14.05. 2014/SBA 
 
 

REFERAT 
 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 6. mai 2014 kl. 13.00-15.00.  
Møtet ble holdt som videomøte. 
 

* 
 
Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), 
Eirik Rindal (Naturhistorisk museum), Jenny Smedmark (Universitetsmuseet i Bergen) og 
Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 
 

* 
 
Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Jarle og Eirik meldte en sak under eventuelt: Bruk av 
utviklerressurser til å utrede mulighet for overføring av en Access-database ved NHM til 
entomologibasen. 
 
 
Sak 17/14 Oppsummering og erfaringer fra seminaret 02.04. 2014 
 
I forbindelse med halvårsrapport til styret, gir koordineringsgruppa en oppsummering med 
vurderinger og erfaringer fra seminaret felles for alle som arbeider med naturhistorie.  
 
Basert på synspunktene som kom fram i diskusjonen, ferdigstiller Solveig et forslag til 
oppsummering som inngår i halvårsrapporten. 
 
Synspunkter: 
Vi har også i år fått positiv tilbakemelding på seminaret. Det er fint og givende å få innblikk i 
hva som både foregår i MUSIT-regi og nærliggende aktiviteter. For de som jobber tettest på 
utviklingsprosjektene, gir det også en arena for å vise hva vi virkelig har fått til og få 
tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Seminaret har også en viktig funksjon med å gi signaler om at 
vi har et fellesskap og får til noe, og spesielt til de som ikke deltar, de som «sitter på gjerdet» og 
er litt avventende. Vi har i ettertid fått tilbakemelding om at invitasjonen bør gå ut til flere, at 
det dessverre var noen som gjerne ville komme, men som ikke var gjort kjent med invitasjonen.  
 
Seminaret ga også «en deadline» som medførte en formidabel dugnad for å få migrert 
entomologidata inn i ny applikasjon både ved UM og NHM. Det samme gjelder migrering av 
soppdata ved TMU og UM, som nå medfører at alle soppdata fra de fire museene er samlet i en, 
felles database/applikasjon. 
 
Det anbefales å ha et slikt årlig felles arrangement. At alt foregår i løpet av en dag på 
Gardermoen medfører at flere setter av tid og prioriterer å delta. Det er imidlertid begrenset med 
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tid og hva en kan få plass til i programmet. Årets seminar hadde for tett program med for lite 
rom for diskusjoner etter innleggene. Det er også ønskelig med mer tid til uformell prat som gir 
mulighet til å bli bedre kjent på tvers av fagområder og institusjoner, og få høre hva som «rører 
seg i museene».  Det er litt ulike synspunkter på hva som vil fungere i forhold til valg av tema. 
Skal vi begrense oss til de pågående prosjekter i MUSIT og det som bør/kan bli prosjekter, eller 
skal vi velge tema i tillegg som ikke direkte er koblet til IT og museenes samlingsforvaltning? 
En bør vurdere ulike arbeidsformer i tillegg til foredrag; korte innlegg til diskusjon, 
gruppearbeid eller workshop.  
 
 

 
Sak 18/14 Etablering av gruppe for «Naturhistorie IT» 
 

Saksnotat var sendt ut før møtet. 
 
Det utarbeides et brev til museumsdirektørene der en ber om at funksjonen som 
databasekoordinator ved de enkelte museene formaliseres/etableres. Brevet inneholder 
bakgrunn og behov for denne funksjonen, beskrivelse av ansvar, oppgaver, arbeidsomfang og 
kompetansebehov. Koordinatorene inngår i et nettverk (ikke faggruppe) som møtes minst en 
gang per semester.  
 
Før saken sluttføres, tas saken med til fellesmøte mellom koordineringsgruppene for å avklare 
om det også er behov for å formalisere en slik funksjon for kulturhistorie ved museene.  
 
Henvendelsen til museumsdirektørene legges fram som en orienteringssak i styret.  
 
 
Sak 19/14 Felles møte med koordineringsgruppe for kulturhistorie 22.05. 2014 
 
Koordineringsgruppa diskuterte hva som kan være aktuelle tema å ta opp i felles møte med 
koordineringsgruppe for kulturhistorie. Det viktigste vil være å få diskutert hvordan vi kan 
samhandle mer, få en felles forståelse av gruppenes funksjon i henhold til samarbeidsavtalen 
med vedtekter og diskutere prosess for arbeidet med felles handlingsplan. Dersom 
virksomhetsanalysen skal presenteres, bør det være som et grunnlag for å vise 
likheter/forskjeller mellom fagene og arbeidsprosessene. Vi må prioritere å få en avklaring i sak 
om databasekoordinator ved museene (sak 18/14) slik at denne kan sluttføres. 
 
 
Sak 20/14 Kort status for arbeid i faggruppene, etikett og moser 
 
En mer omfattende rapport fra faggruppene behandles i møte 22.05. En kort gjennomgang av 
status siden 01.04. ble gitt muntlig i møtet. 
 
Sopp og lav 

- Faggruppa vil møtes 14.05. med gjennomgang av bl.a. TLC-modulen. 
- UM arbeider med forberedelse av migrering for lav, basert på erfaringer med migrering 

av sopp 
- Oppdatering av taksonregisteret avhenger av Einar Timdals tid og kompetanse. 

 
Entomologi 
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- Hymenoptera (ca 15 000) NHM gikk i produksjon 01.05. 
- Testmigrering av Orthoptera NHM pågår 
- Håper å få inn Coleoptera (ca 100 000) NHM innen 22.05. 
- Solveig ber Karstein Hårsaker om å avtale møte med DUG for å planlegge migrering av 

VM-data 
- Jenny avklarer med Per Djursvoll om det er flere datasett som skal/kan migreres ved 

UM 
- Det er viktig at faggruppa møtes, helst slik at alle kan delta i utforming av rapport per 

15.05. 2014. 
 
Karplanter 

- Faggruppa har frist til 15.05. med å levere sluttrapport 
- DUG har lastet inn 23 000 bilder for NHM. Det er lastet inn 164 000 poster fra Finland 

og 168 000 bilder til disse postene 
- Eirik har jobbet med data fra Digforsk og har gode erfaringer med Google refine i 

arbeidet med å «vaske data».  
 
Moser 

- Gruppa som har utredet muligheter for å bruke soppapplikasjonen for moser, vil levere 
sin uttalelse i god tid før møtet 22.05. 
 

Etikett 
- En eksisterende løsning for produksjon av etiketter ved NHM har blitt prøvd ut. En 

ønsker ikke å gå videre med dette da en er avhengig av kompetanse som ikke er 
tilgjengelig internt ved NHM eller hos DUG. 

- DUG arbeider med å lage etiketter i word. Dette utvikles videre til å tilfredsstille behov 
beskrevet for karplanter, inklusive bruk av QR-koder. 

 
 
Sak 21/14 Eventuelt 
 
Bruk av utviklerressurser til å utrede mulighet for overføring av en Access-database ved NHM 
til entomologibasen. 
 
Koordineringsgruppa støtter at DUG bruker utviklerressurser for å utrede hva som skal til for å 
kunne overføre en Access-database laget for krepsdyr ved NHM til entomologibasen. Dette vil 
gi overføringsverdi til flere lokale zoologi-databaser.   
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Saksnotat til koordineringsgruppemøte 22.05. 2014 
 
 
Sak 22/14 Godkjenning av innkalling, saksliste samt referat fra møte 06.05. 2014 
 
Forslag til referat fra møte 06.05. 2014 er vedlagt 
 
 
Sak 23/14 Databasekoordinatorer i naturhistorie 
 
Koordineringsgruppa vedtok i møte 06.05. 2014 å legge fram saken i felles møte med 
kulturhistorie for å avklare om det også er behov for å formalisere en slik funksjon for 
kulturhistorie ved museene. Basert på konklusjonene i dette møtet, sluttbehandles saken og 
endelig innhold i brev til museumsdirektørene avklares.  
 
Det utarbeides et brev til museumsdirektørene der en ber om at funksjonen som 
databasekoordinator ved de enkelte museene formaliseres/etableres. Brevet inneholder 
bakgrunn og behov for denne funksjonen, beskrivelse av ansvar, oppgaver, arbeidsomfang og 
kompetansebehov (jfr saksnotat til sak 18/14).  
 
I møte 06.05. ble det videre avklart at koordinatorene inngår i et nettverk (ikke faggruppe) som 
møtes minst en gang per semester. Han/hun skal også være en lokal drivkraft i overgangen til 
felles nasjonale databaseløsninger. 
 
Henvendelsen til museumsdirektørene legges fram som en orienteringssak i styret. 
 
 
Sak 24/14 Sluttrapport fra faggruppe karplanter 
 
Sluttrapport er vedlagt 
Koordineringsgruppa inviteres til en diskusjon omkring resultater og vurderinger gjort av 
faggruppa. 
 
Forslag til vedtak: 
Faggruppa takkes for godt gjennomført arbeid og sluttrapport. Dette meddeles gruppas leder 
og medlemmer, samt tas med som et eget punkt i «Rapport på handlingsplan per 15.05. 
2014». 
 
 
Sak 25/14 Rapport på handlingsplan per 15.05. 2014 
 
Koordineringsgruppa inviteres til en diskusjon om status for handlingsplan per 15.05. basert 
på innsendte rapporter fra fag/arbeidsgruppene samt orienteringer under møtet. Eventuelt 
behov for justering av aktivitet/innsats for andre halvår 2014 må avklares under møtet. 
Handlingsplan for 2014 er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: 
Koordineringsgruppas leder sluttfører arbeidet med «Rapport på handlingsplan per 15.05. 
2014» basert på diskusjonen og vurderinger som kom fram i møtet. Rapporten sendes gruppas 
medlemmer for kommentar før den oversendes styret innen 01.06.  
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Entomologi 
Faggruppa skal ha møte 19.05. Vi håper å få rapport umiddelbart etter det. 
 
 
Sopp og lav - rapport 15.05. 2014 
Tommy Prestø, faggruppeleder 
 
Faggruppa har hatt ett møte så langt i 2014. Migreringene av soppdata fra Bergen museum og 
Tromsø museum ble fullført i hhv. mars og april. Dermed er alle soppdata fra de fire museene 
samlet i en, felles database/applikasjon.  
 
Migreringen medførte at ganske mange soppnavn måtte legges inn i Artsdatabankens 
navnebase. Innlegging av nye navn er utført av NHM.  
 
Migreringene ble gjennomført av DUG uten større tekniske vanskeligheter. Testingen av 
migreringen gjorde at flere ved både BM og TMU nå har erfaring slikt arbeid. Det gjenstår 
noe rydding i datasettene etter migreringene. Faggruppeleder har bistått ved migreringene og 
deltatt i møte med koordineringsgruppa. De fire museene har felles behov for noe tilpasning 
av etikettene for sopp og lav.  
 
En del av faggruppa har sammen med DUG startet utvikling av en analysemodul for 
lavkjemiske analyser. Hovedtrekkene i modulen for TLC-analyser (lavsyreanalyser) og 
spotanalyser (farge- og UV-reaksjoner) ble godkjent på faggruppemøte 14.5. Lavdata fra VM 
og TMU kan migreres når disse to komponentene av analysemodulen er ferdigstilt. 
Testmigrering av lavdata kan starte i løpet av få uker. Faggruppemøtet har også vurdert og 
prioritert moduler som må på plass før migrering av lavdata fra BM og NHM kan starte. 
Arbeidet med kravspesifikasjon av ikke utvikla moduler er fordelt på deler av faggruppa, med 
hovedvekt på NHM og BM. Gjenstående moduler er generelle for alle botanikk-gruppene, 
kanskje også for deler av zoologi. Det er derfor sannsynlig at de vil bli implementert for alle 
botanikk-applikasjonene når de er ferdig utviklet for lav.  
 
Løsningen med prosjektkoordinator ved NHM har ikke fungert særlig bra så langt. 
Funksjonen må evt. konkretiseres og prioriteres dersom den skal være nyttig. Direktekontakt 
mellom DUG, faggruppeleder og gruppemedlemmer som arbeider med kravspesifikasjon og 
oppfølging av utvikling vil bli viktig framover.  
 
Utkast til referat fra faggruppemøte 14.05. er vedlagt. 
 
 
Etikett-format/-utskrift innenfor botanikk 
 
Status; se referat sak 20/14.  
 
 
Mosedatabase – innledende vurderinger 06.05. 2014 
Kristian Hassel, Tommy Prestø og Geir Harald Mathiassen 
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Koordineringsgruppa ønsket en innledende vurdering av om sopp/lav-applikasjonen kan tas i 
bruk for moser og har bedt Geir Mathiassen og Kristian Hassel gjøre denne vurderingen.  
 
For å få etablert en mosedatabase på den nye Oracle-plattformen trenger vi ganske enkelt en 
klon av den nye soppdatabasen. Den har all den funksjonalitet som vi trenger for mosene. Vi 
trenger heller ikke ta bort noe funksjonalitet. Eksisterende mosedatabaser i Norge har ikke 
hatt eget felt for vert («Host») som soppapplikasjonen har, men et slikt felt kan være nyttig 
også for å spesifisere treslag m.m. for trelevende moser. Innblandingsarter har tidligere vært 
et problem, men dette håndteres nå i soppapplikasjonen. Det eneste det er knyttet noe 
usikkerhet til er hvordan innblandingsartene kommer frem på etikettene, men dette får vi 
eventuelt løse i ettertid og det vil være ett felles problem for sopp, lav og moser. 
  
Taksonregister for den nye mosedatabasen må ta utgangspunkt i eksisterende taksonregister, 
og inntil vi får et komplett taksonregister for moser i Artsnavnebasen, kan vi bruke en kopi av 
dette taksonregistret. Dette gjøres etter samme mal som det praktiseres for karplanter, som 
også mangler komplett taksonregister i Artsnavnebasen. 
  
Ut i fra slik det skisseres over blir hovedjobben migreringen av data fra den gamle til den nye 
applikasjonen. Vi håper DUG gjør en analyse av egen ressurssituasjon for å finne ut om det er 
ledig kapasitet hos DUG til migreringsprosjektene eller om det bør brukes en ekstern aktør til 
dette, som f.eks. NTNU IT. 
  
 
Samarbeid med Artsdatabanken om navn 
Tommy Prestø  
 
Arbeidsgruppa med representanter fra NHM/GBiF, ADB og NTNU VM ble nedsatt for å 
gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa har ikke hatt møter så langt i 2014, men VM har hatt 
møte og dialog med ADB angående taksonregister for karplanter. VM har framskaffet 
MUSITs og HERBs taksonregister og ADB har gjennomført en sammenliknende analyse av 
disse to mot Artsnavnebasen. Analysen har avdekket et prekært behov for 
kompetanseoverføring av arbeid med taksonnavn for karplanter. For alle artsgrupper er det 
viktig at flere får målrettet opplæring i bruken av Artsnavnebasen.  
 
Kravspesifikasjonene for de nye Oracle-applikasjonene er on-line validering av navn i 
MUSIT-basene basert på Artsnavnebasen. Dette er fortsatt ønskelig, men DUG ønsker mer 
erfaring med hyppig høsting av navn fra Artsnavnebasen før dette evt. implementeres. En 
avventer derfor online-validering pga. faren for forsinkelse ved innskriving av taksonnavn i 
Oracle-applikasjonene og sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til «sammenkoblingen» 
mellom Oracle-applikasjonen og Artsnavnebasen. Artsdatabanken vurderer å utvikle en web-
tjeneste for on-line validering av taksonnavn uansett, men da for andre brukere enn 
universitetsmuseene. 
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Sluttrapport MUSITs faggruppe for karplanter 

 

1. Mandat 

Mandatet erstatter tidligere mandat for «Faggruppe for databaseløsninger innen naturhistorie» 
datert 07.02. 2007. Målet med faggruppas arbeid er å utvikle én felles applikasjon for 
objektsamlingene av karplanter som skal tas i bruk ved alle de naturhistoriske universitetsmuseene.  

Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. Målet er online validering av 
taksonnavn mot Artsnavnebasen for norske objekter. Det forutsettes at data kan leveres online til 
GBiF og Artskart. Faggruppa har utarbeidet kravspesifikasjon for en karplanteapplikasjon med 
utgangspunkt i MUSITs felles databasemodell for naturhistorie. Gruppa har definert tabeller, felter 
og skjermbilder nødvendige for objektene i karplantesamlingene. Faggruppa deltar i utviklingen og 
testingen av applikasjonen samt migrering av data. Gruppas medlemmer har ansvar for å involvere 
brukermiljøene ved de respektive museene i utviklingsprosessen og fremskaffer relevante datasett til 
testingen.  

Faggruppa skal videre delta i utvikling og testing av en enkel modul for ut- og innlån. Felles standard 
for rolletildeling og rollefunksjonalitet skal utvikles og testes. Felles standard for opplasting av foto, 
pdf-dokument og kartvisning for de naturhistoriske applikasjonene skal testes og eventuelt justeres.  

Faggruppa består av en representant fra hvert av de fire naturhistoriske universitetsmuseene og 
ledes av Charlotte Sletten Bjorå ved Naturhistorisk museum, UiO. MUSITs koordinator for utvikling av 
naturhistoriske baser deltar i gruppas arbeid sammen med nødvendig kompetanse fra Drift- og 
utviklingsgruppen. Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa, 
koordinator for utvikling av naturhistoriske baser og daglig leder i Drift- og utviklingsgruppa. Lederen 
har videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til 
handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i 
naturhistorie. Behov for betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet forelegges 
koordineringsgruppa. 

 

2. Medlemmer 

Faggruppe karplanter startet sitt arbeid i 2009 som en delvis videreføring av faggruppe for felles 
databasemodell i naturhistorie. Høsten 2010 fikk en revidert/oppdatert mandat og gruppa fikk 
følgende sammensetning: Charlotte Sletten Bjorå, førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, 
leder, Torbjørn Alm, førsteamanuensis ved Tromsø museum, Solfrid Hjelmtveit, overingeniør ved 
Universitetsmuseet i Bergen og Tommy Prestø, overingeniør ved NTNU Vitenskapsmuseet. Fra 
høsten 2011 kom Anne-Cathrine Scheen, førsteamanuensis ved Arkeologisk museum, Stavanger med 
som medlem i gruppen og Per Arvid Åsen, førsteamanuensis ved Agder naturmuseum, Kristiansand, 
fikk observatørstatus. Fra 2012 overtok Solfrid Hjelmtveit som leder av faggruppen. 
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Faggruppa har samarbeidet med ressurspersoner i de enkelte museene, spesielt i perioder med 
testing og migrering av data. Daglig leder i Drifts- og utviklingsgruppa eller utviklere har møtt på de 
fleste møtene. 

 

3. Arbeidet 

Fra våren 2010 ble det for første gang satt opp en milepælsplan over arbeidsoppgavene. Dette gjorde 
det lettere å holde oversikt over arbeidsoppgaver, ansvarsområder, arbeidsgang og (tentative) 
tidsfrister. Etter dette har det blitt satt opp handlingsplaner over arbeidet hvert år. Der det vises 
hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres og hvem som har hovedansvaret for oppfølgingen. 
Faggruppen har rapportert til koordineringsgruppen to ganger i året (30. april og 30. november) på 
status for hvordan en ligger an i forhold til planene. 

Etter at den nye basen ble tatt ut bruk, først ved VM, UM og senere NHM, ble det lettere å se hvilke 
funksjonaliteter som manglet og eventuell tilleggs funksjonalitet som var ønskelig. Spesielt etter at 
NHM tok i bruk basen, og en dermed fikk mange flere brukere, kom det til mange forbedringer i 
funksjonaliteten.  

Faggruppen har hatt møter 2-4 ganger i året. På møtene har punktene på handlingsplanene vært 
diskutert og prioritert, og ønsker om ny funksjonalitet har vært diskutert og definert. Møtene er også 
en viktig arena for utveksling av status og erfaringer. Det er viktig å møtes personlig. 

Det har også vært en omfattende kommunikasjon gjennom eposter.  Der det er forløpende utvekslet 
informasjon og oppdateringer, samt tatt unna en del småsaker som trengte raske avgjørelser. Det er 
også blitt sendt ut på høring en del større saker som trengtes å modnes i fagmiljøene før de ble tatt 
opp på møtene. 

I tillegg har de ulike museene brukt mye tid på å teste import først til testbasen (flere omganger) og 
siden import til produksjonsbasen. Dette har vært en svært tidkrevende og viktig arbeid. I tillegg har 
det gått mye tid til testing av tilleggsapplikasjonene for rolle-administrering, utlån/innlån, 
importfunksjon og utklippstavle. 

I samarbeid med DUG har det vært arrangert seminarer der en har jobbet en hel dag med 
enkelttemaer som lånemodulen (vår 2012) og importfunksjonen (høst 2013). 

 

4. Milepæler 

Karplantebasen 

VM meldte seg frivillig til å være det første museet som ble migrert til den nye basen. Og en første 
testimport ble gjort i november 2009 og endelig import til produksjonsbasen ble gjort i juni 2010. UM 
ble testimportert våren 2010 og i produksjon november 2010. TMU ble importert til 
produksjonsbasen i desember 2011. NHM ble importert i produksjonsbasen i tre omganger, først 
generalherbariet, så nordisk herbarium (hoveddel) og tilslutt restimport av nordisk herbarium (25000 
poster). NHM var i produksjon i mars 2012. Tilslutt ble Agder naturmuseum migrert februar 2014 og 
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Arkeologisk museum i Stavanger migrert i mars 2014. NHM har bistått AmS og Agder naturmuseum i 
migrering og test av data. VM har bistått TMU med tilsvarende. 

Den nye felles karplantebasen ble lansert med et eget seminar på Tøyen Hovedgård, Oslo, 8. mai 
2012. 

 

Rolle-administrering 

MUSIT basene har tre roller; lese-rolle, normal-rolle (innskriver) og administrativ-rolle.  I tillegg finnes 
det roller for bruk av lånebasen og import-rolle.  En applikasjon for administrering av de ulike rollene 
i basene ble utviklet våren 2012 og tatt i bruk sommeren 2012.  

Lånebasen 

En enkel lånebase ble utviklet og ferdigstilt våren 2012. Den er i varierende grad tatt i bruk ved de 
enkelte museene 

Importfunksjonen 

Det er blitt utviklet et Excel-regneark med tanke på enkel import av nytt materiale inn i basene. 
Senere er funksjonaliteten utvidet til også å kunne håndtere import av koordinater og revisjonen av 
allerede eksisterende poster. Ved hjelp av dette Excel-regnearket skal det enkelte museum lettere 
selv kunne importere datasett og revisjoner i basene. Excel-arket ble også brukt ved migrering av 
NHM (delvis), Agder og Stavanger. 

Utklippstavle 

Det er utviklet en enkel utklippstavle (Clipboard) som et hjelpemiddel til registreringene. Her kan 
man lage (og lagre) spesialsydde utklippstavler etter behov. Denne funksjonaliteten var ferdigstilt 
våren 2012.  

  

5. Erfaringer 

Relativt tidlig i arbeidet viste det seg at det er vanskelig å lage gode estimat på hvor lang tid ting vil ta 
siden det er så veldig mange faktorer som spiller inn. Men forhåpentlig har en i løpet av denne 
prosessen blitt flinkere å sette mer realistiske tidsestimat. Men det er viktig å ta høyde for at testing 
av migreringer tar tid. 

Det er viktig å ha en person som har ansvaret for å drive prosessen fremover. Det er veldig lett for at 
det i perioder flyter ut. Prosjektleder? 

Det er også viktig at det enkelte museet setter av tilstrekkelig tid og personell til arbeidet med 
utvikling, testing og migrering. 

Involvere hele fagmiljøet ved museene, viktig med informasjonsflyt slik at alle føler seg inkludert og 
får et eierforhold til basen. 
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Kan være lurt å gi enkeltpersoner/museer ansvar for delprosjekt slik at de kan jobbe tett med 
utviklerne og dermed holde «trykket oppe». 

Det har vist seg svært nyttig å lage dagsseminarer om enkelttemaer. Da tvinges man til å sette av tid 
og fokus på spesielle tema innenfor en begrenset periode. Det kan være positivt både for museene 
og utviklerne hos DUG. 

En burde kanskje i større grad ha faggruppemøter over to eller flere dager slik at en kan jobbe litt 
mer konsentrert og i dybden. Det kan ofte være mange saker og liten tid på et vanlig møte.  

 

 

Bergen, 28. april 2014 

MUSITs faggruppe for karplanter 

Solfrid Hjelmtveit, leder 
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Faggruppen i entomologi.  
 
Rapportering: Status for prosjektet pr. 20.05.2014 
 

• Det har i 2014 vært avholdt ett fellesmøte i faggruppen, og 4 møter mellom DUG og 
faggruppeleder. 

• Flere versjoner av applikasjonen lansert. Oversikt over endringer finnes på 
http://musit.uio.no/musit/nedlasting/musit_nathist/MusitNatHistEnt_release_notes.htm
l.  

• Siste versjon av applikasjonen ble demonstrert på MUSIT-seminaret på Gardermoen 2 
april 2014, sammen med en statuspresentasjon for prosjektet.  

• Produksjonsbasen inneholder p.t. ca. 425 000 poster, hovedsakelig fra UMB og NHM. 
Ytterligere 100 000 poster forventes migrert før sommeren (NHM). 

• Ved VM er testmigrering i gang, 10 000 poster. 
• I listen over gjøremål referert til i handlingsplanen for 2014, har pkt. 5, 13 og 17 blitt 

rettet opp, mens 19 snart er på plass (se 
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Zoologi) 

• Selv om ikke all funksjonalitet er grundig testet eller på plass, er faggruppen av den 
oppfatning at data nå trygt kan migreres over til produksjonsbasen og bearbeides 
videre derifra.  

 
Timeregnskap p.t. ikke innhentet for 2014.  
 
I faggruppen har nytilsatt konservator i entomologi ved Universitetsmuseet i Tromsø, Jostein 
Kjærandsen, erstattet tidligere medlem Karl Frafjord. Gruppa har kun hatt et felles 
arbeidsmøte (19/5/2014), og 4 møter ved NHM mellom gruppens leder og DUG (3/1, 17/1, 
25/2 og 26/3). Det har også vært arrangert arbeidsmøter (video) mellom DUG - UMB og 
DUG - VM. Fra NHM har Leif Aarvik deltatt på fellesmøte samt på ett av de møtene med 
DUG. Faggruppen har fortsatt ikke utarbeidet en detaljert handlingsplan, men vil gjøre dette 
før sommeren basert på de opplysninger som fremkom på møtet 19.05.  
 
NHM møtte i fjor kapasitetsproblemer ved migrering av data fra tidligere Access-baser. 
Verdifull bistand fra Eirik Rindal i Koordineringsgruppen, har hjulpet museet gjennom denne 
flaskehalsen.  
 
Prognose 
Prosjektet er nå i en god fase, og fremdriften er tilfredsstillende. Noen funksjoner i 
applikasjonen må utbedres, flere av dem i samarbeid med andre faggrupper, og utbedringen 
må følges tett opp av faggruppen. Dette legger imidlertid ikke hindringer i veien for at 
applikasjonen nå kan tas i bruk ved de enkelte museene. Det er viktig at applikasjonen nå tas i 
bruk slik at man ved hvert av museene kan få praktisk erfaring med arbeidsredskapet, og kan 
komme med forslag til eventuelle forbedringer.   
 
Fortsatt gjenstår en god del migreringsarbeid ved UMB og NHM, men dette vil i stor grad 
følge samme rutiner som museene allerede har god erfaring med. Ved VM er man fortsatt i 
startfasen for migrering, og ved UMT er den ikke påbegynt. Større ressurser må følgelig 
allokeres til disse museene fra høsten 2014.  

http://musit.uio.no/musit/nedlasting/musit_nathist/MusitNatHistEnt_release_notes.html
http://musit.uio.no/musit/nedlasting/musit_nathist/MusitNatHistEnt_release_notes.html
https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Zoologi
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Referat fra møte 14.05.14 Faggruppe sopp og lav – foreløpig versjon 
Naturhistorisk museum, Oslo 12.05.2014 kl. 10-15 

Tilstede 
Karl-Henrik Larsson, Einar Timdal, Bjørn-Petter Løfall (Naturhistorisk museum, Oslo), Astri Botnen, Tor Tønsberg 
(Bergen museum), Heini Rämä (Tromsø museum), Stein A. Olsen (DUG, USIT UiO), Håkon Holien, Tommy Prestø 
(NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

Saker 
 

1. Status etter migrering av soppherbariene 

Både BG og TROM er fornøyde etter migrering av soppdataene til ny Oracle-applikasjon, men har begrenset erfaring 
med bruk av den nye produksjonsdatabasen. 

Faggruppa ønsker at DUG lager en felles innsynsløsning («Sopp, felles») etter mal av karplanteløsningen. Det 
viktigste i første omgang er lesemuligheter på tvers av herbariene. På sikt kan også redigeringsmuligheter i andre 
data enn egne samlinger være aktuelt.  

2. Behov for endringer av etiketter for sopp og lav 

DUG har startet arbeidet med å finne en teknisk løsning for oppfølging av rapporten fra etikettgruppa etter at 
forsøket på å løse dette ved NHM stoppet opp. I påvente av full implementering har det kommet opp noen få 
konkrete ønsker som faggruppa ønsker at DUG prioriterer.  

i. Gruppetilhørighet for sopp 

Faggruppa er enig i at gruppetilhørighet for sopp bør vises på originaletikettene og innordningsetikettene for alle 
museene. NHM har dette i dag, så teknisk sett er det på plass. Det er enighet om å øke skriftstørrelsen og endre til 
fet skrift. Definisjonen av grupper bør følge den reviderte løsningen fra 2013 ved NHM (jf. saksnotat), men med 
tillegg av gruppen lav («LAV»). Gruppenavnet «LAV» skal ikke på etikettene.  

Gruppetilhørigheten er ikke en del av Artsdatabankens navnebase. Det er derfor behov for at MUSIT selv følger opp 
tildeling og revisjon av gruppetilhørighet for slekter ved behov. Det foreligger forslag om navneredaktører for sopp 
og lav (Kati Bendiksen og Einar Timdal). Vedlikehold av gruppetilhørighet kan ses i sammenheng med arbeidet til 
navneredaktørene. Det foreligger ingen rutine for oppdatering i dag.  

Det er også ønskelig med en koblingsnøkkel mellom ny og gammel gruppeinndeling.  

Faggruppa ber DUG følge opp gruppetilhørighet på etikettene. Faggruppeleder følger opp koblingsnøkkel.  

ii. Datoformat 

Faggruppa ber DUG implementere datoformatet som etikettgruppa kom til enighet som. Formatet var f.eks. «7 AUG 
2013». Vi ber også om at en vurderer om det er teknisk mulig med dagens løsning å implementere funksjonalitet 
som gjør at vi kan velge mellom norsk- og engelskspråklige etiketter. Det er ønskelig at norske etiketter viser dato på 
formatet «7 OKT 2013», mens engelske etiketter har formatet «7 OCT 2013». Med dette formatet er det kun 
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forskjeller mellom norsk og engelsk for månedene mai, oktober og desember. Dersom det teknisk sett ikke kan 
gjennomføres, så velges engelsk språkform (MAY, OCT, DEC).  

iii. Museumsnavn 

Hvert museum bestemmer selv ledeteksten på etikettene. Behov for endringer tas direkte med DUG.  

iv. Taksonskilleark 

Det er kun TMU som har meldt inn behov for taksonskilleark tilsvarende som de har i den gamle Oracle-
applikasjonen. TMU tar opp dette direkte med DUG. Det er uansett nyttig å bruke faggruppa til å avklare om 
problemer som dukker opp er felles for alle museer eller spesifikke for ett museum som i dette tilfellet.  

3. Gjennomgang og godkjenning av TLC-modulen 

DUG presenterte analysemodulen for faggruppa. Mye av kravspesifikasjonen for TLC-analyser er implementert i 
modulen. Faggruppa godkjente hovedprinsippene for skjermbildene og feltene for TLC-analyser. Det samme gjaldt 
koblingen mellom analysemodulen og objektdatabasen. Den delen som ikke er utført og som vil kreve mest arbeid er 
behovet for å finne og legge til TLC-analyser i analysemodulen når en står i objektdatabasen. Annet gjenstående 
utviklingsarbeid er felt for håndskrifttolkning, opplasting og kobling mellom TLC-analyser og jpeg-filer.  

NHM og DUG får ansvar for oppfølging og implementering av resterende funksjonalitet for TLC-analyser.  

4. Gjennomgang av spotanalysemodulen 

Faggruppa hadde fått utkast til kravspesifikasjon for spotanalysemodulen. Modell for spotanalyser ble diskutert og 
det var enighet om at data for spotanalyser er underordnet TLC-analyser. Vi skal dataregistrere alle 
spotanalyseresultater fordi det er original informasjon som følger objektet. Spotanalyseresultatene brukes ellers 
mest til å prioritere lavobjekter som en skal gå videre med til TLC-analyser, evt. mer presise analyser på spesifikke 
lavdeler etter TLC-analyser.  

Faggruppa var uansett enige om at en ikke trenger noen avansert modul for håndtering av spotanalysene. Det er 
tilstrekkelig om spotanalyseresultatene registreres i tekstfelt og flere spotanalyser kan lagres som aggregerte 
tekststrenger. Personnavn og dato bør standardiseres. Ellers blir det opp til herbariene selv å etablere en praksis for 
innlesing av spotanalyseresultater. Da oppnår en ønsket funksjonalitet: bevaring av historiske data som skal følge 
objektet og søkbarhet i tekst for spotanalyseresultater i kombinasjon med øvrige objektdata.  

Valg av en enkel modell for spotanalyseresultater frigjør utviklerressurser som heller kan brukes på resterende 
moduler (jf. sak 6). 

Oppfølging av spotanalysedelen av analysemodulen ses i sammenheng med ferdigstilling av TLC-analysene (jf. sak 3). 

5. Plan for migrering av lav TROM og TRH 

Når analysemodulen med TLC-analyser og spotanalyser er ferdig utviklet kan lavdata fra TMU og VM migreres. 
Eksiterende lavkjemiske data i de to databasene er lagret som aggregerte tekststrenger. I den nye analysemodulen 
er det lagt inn felt for aggregerte tekststrenger. Dermed kan en migrere TLC-data og spotanalysedata fra TMU og VM 
til tekstfelt og avvente restrukturering av dataene til TLC-modulene er helt ferdigstilt mhp. lavdata fra NHM og BM. 

DUG antydet første halvdel av juni som aktuelt tidspunkt for testmigrering. Med unntak av forskjeller i 
taksonregistrene, så er de to databasene er identiske. Dermed spiller det ingen rolle hvilken av dem som migreres 
først. Både VM og TMU uttrykte problemer med å følge opp migrering i juni, juli og august. DUG kan starte arbeidet 
med testmigrering uansett.  
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DUG melder fra til TMU og VM når de er klare for testmigrering. Eventuell prioritering av migreringsrekkefølge TMU 
og VM bør diskuteres av koordineringsgruppa.  

6. Fordeling av arbeidsoppgaver for de neste moduler til lavapplikasjonen 

Det gjenstår utvikling av fire moduler når analysemodulen er klar for TLC-analyser og spotanalyser. De fire er 
typekortmodul, modul for protologer, eksikkatmodul og modul for litteratur. Disse fire må på plass før lavdata fra 
NHM og BM kan migreres til Oracle. Faggruppa står samlet om at alle modulene må utvikles. Selv om kravene om 
disse modulene først ble aktuell for lavherbarium O og BG, så er det generelle moduler for biologi. Det er derfor 
sannsynlig at modulene vil bli implementert også for de andre databasene i botanikk. De kan også være relevante for 
zoologi. Prioritert rekkefølge for utvikling med arbeidsgrupper i parentes: 1. Eksikkatmodul (NHM,BM, VM), 2. 
Typekortmodul (NHM, BM), 3. Modul for protologer (NHM, BM) og modul for litteratur (NHM, BG). Alle museene ble 
oppfordret til å melde sin interesse for å være med i utviklingen av modulene. Disse fire modulene er høyst 
samlingsrelevante. De inneholder helt grunnleggende informasjon om vitenskapelige samlinger. Dessuten finnes det 
mye data av denne typen i to av samlingene allerede; data som en ønsker å ta med over i ny applikasjon. 

Faggruppa har også ønske om en egen modul for måledata og tellinger. Den prioriteres ikke nå, men faglig sett kan 
den lett implementeres i en utvidet analysemodul for lavkjemi. 

DUG må ta ansvar for å melde fra når de er klare for å motta kravspesifikasjoner og starte utviklingsarbeidet for disse 
modulene. 

7. Eventuelt  
a. Koordinater 

Botanikk-gruppene har hatt en avklaring mht. «gyldige koordinaformater» som skal aksepteres i applikasjonen 
MusNatHist. Bjørn-Petter har fått innspill fra enkelte zoologer med tilleggsønsker. Faggruppe sopp og lav ser ikke 
behov for ytterligere behov nå, men vil revurdere dette når en ser konsekvensene av det nye posisjonssystemet 
Galileo som settes i drift i løpet av 2013 (http://www.ggsp.eu/ggsp_gtrf.html). 

b. Representasjon i faggruppemøte 

Møtet 14.5 var utvidet med relevante personer ut over faggruppa. Dette ble positivt mottatt og det ble uttrykt ønske 
om at det åpnes for utvidet deltakelse også ved senere anledninger. Hvert enkelt museum melder inn ønsket 
deltakelse ut over faggruppa og må selv avklare økonomisk dekning for reise og opphold. 

c. Neste møte i faggruppa 

Neste møte i faggruppa blir ca. medio september 2014.  

 

Tommy Prestø 

Referent 

 

 

http://www.ggsp.eu/ggsp_gtrf.html
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie 2014 med rapportering per 
15.05. 2014. 
 
Innledning 
Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er DUGs forventede forbruk i 
timeverk samt ressurser i form av arbeidstid forventet brukt av ansatte ved museene, f.eks. 
deltakelse i faggrupper.  
 
DUG disponerer totalt 5,4 årsverk med applikasjonsutvikling/programmering. For 2014 
disponerer naturhistorie xx årsverk. Halvparten av disse årsverkene går med til drift og 
vedlikehold av eksisterende databaser og applikasjoner. Det gjenstår dermed ca. xx 
månedsverk med utvikling som kan disponeres til de naturhistoriske prosjektene.  
 
Styret har i tillegg bevilget kr 75 000 til et heldags seminar innen naturhistorie.  
 
 
Arbeid i koordineringsgruppa 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie fikk to nye medlemmer i 2014; Jenny Smedmark 
erstattet Tor Tønsberg fra Universitetsmuseet i Bergen (UM) og Eirik Rindal erstattet Fridtjof 
Mehlum fra Naturhistorisk museum (NHM). Gruppa har hatt fire møter per 15.05. 2014 og 
behandlet 21 saker i tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. To av møtene har vært 
gjennomført som videomøter og ett møte har vært felles med alle faggruppelederne. Referat 
fra møtene er tilgjengelige på MUSITs wiki. Det er i tillegg avviklet et seminar 02.04. felles 
for alle som arbeider med MUSIT naturhistorie eller tilgrensende oppgaver i museene. 
Gruppa vil ha et felles møte med koordineringsgruppe for kulturhistorie 22.05. for å diskutere 
samhandling og arbeidsprosess fram mot en felles handlingsplan for 2015. 
 
Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- handlingsplan med status for faggruppenes arbeid 
- oppfølging og koordinering av MUSIT-aktivitet i museene, pådriverfunksjon 
- møte med faggruppelederne 
- saksbehandling/utredning knyttet til behov for databasekoordinatorer ved museene 
- program og erfaringer fra seminar 
- gjennomføring av virksomhetsanalysen lokalt ved museene 

 
Koordineringsgruppas medlemmer har i tillegg hatt kontakt per epost og telefon for å følge 
opp spørsmål og henvendelser fra faggruppene. Gruppa møtes igjen i 22.05.  
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Seminar for MUSIT naturhistorie 
 
MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie arrangerte et seminar for alle som arbeider 
med MUSIT-naturhistorie i faggrupper, USiT og i museene 02.04. 2014. Det var 40 påmeldte 
til seminaret inklusive inviterte innledere og samarbeidspartnere fra Agder naturmuseum og 
botanisk hage, Artsdatabanken, GBiF Norge, USiT og Digital forvaltning. Alle museene i 
MUSIT-samarbeidet samt styret v/styreleder var representert.   
 
Seminarets hensikt var å få presentert pågående naturhistoriske prosjekter i MUSIT, se hva 
har skjedd siden vi møttes for ett år siden både faglig og organisatorisk, bli bedre kjent samt å 
se hva som foregår av andre relevante prosjekter og aktiviteter i og utenfor museene. 
 
Seminarets program: 
 
Nye MUSIT v/Pål Vegar Storeheier 
 
Status for utviklingsprosjektene 
Fra karplanter til sopp og lav v/Tommy Prestø  
Entomologi v/Geir Søli 
 
Artsnavnebasen – status og muligheter v/Toril L. Moen  
 
Tilgjengeliggjøring/portalisering – hva har skjedd siden sist? 
Samarbeid mellom Bergen museum (UM) og GBiF Norge om utviklingen av en portal for 
karplanter v/Christian Svindset  
Artskart 2.0 v/Stein Arild Hoem 
Samlingssøk – et studentprosjekt ved NTNU v/Torkild Bakken og Karstein Hårsaker 
 
NorBOL: Ny nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding v/Torbjørn Ekrem  
 
Digitalisering på mange måter. Eirik Rindal innleder til diskusjon 
 
 
Koordineringsgruppas vurderinger 
 
Vi har også i år fått positiv tilbakemelding på seminaret. Det er fint og givende å få innblikk i 
hva som både foregår i MUSIT-regi og nærliggende aktiviteter. For de som jobber tettest på 
utviklingsprosjektene, gir det også en arena for å vise hva vi virkelig har fått til og få 
tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Seminaret har også en viktig funksjon med å gi signaler om at 
vi har et fellesskap og får til noe, og spesielt til de som ikke deltar, de som «sitter på gjerdet» og 
er litt avventende. Vi har i ettertid fått tilbakemelding om at invitasjonen bør gå ut til flere, at 
det dessverre var noen som gjerne ville komme, men som ikke var gjort kjent med invitasjonen.  
 
Seminaret ga også «en deadline» som medførte en formidabel dugnad for å få migrert 
entomologidata inn i ny database/applikasjon både ved UM og NHM. Det samme gjelder 
migrering av soppdata ved TMU og UM, som nå medfører at alle soppdata fra de fire museene 
er samlet i en, felles database/applikasjon. 
 
Det anbefales å ha et slikt årlig felles arrangement. At alt foregår i løpet av en dag på 
Gardermoen medfører at flere setter av tid og prioriterer å delta. Det er imidlertid begrenset med 
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tid og hva en kan få plass til i programmet. Årets seminar hadde for tett program med for lite 
rom for diskusjoner etter innleggene. Det er også ønskelig med mer tid til uformell prat som gir 
mulighet til å bli bedre kjent på tvers av fagområder og institusjoner, og få høre hva som «rører 
seg i museene».  Det er litt ulike synspunkter på hva som vil fungere i forhold til valg av tema. 
Skal vi begrense oss til de pågående prosjekter i MUSIT og det som bør/kan bli prosjekter, eller 
skal vi velge tema i tillegg som ikke direkte er koblet til IT og museenes samlingsforvaltning? 
En bør også vurdere ulike arbeidsformer i tillegg til foredrag; korte innlegg til diskusjon, 
gruppearbeid eller workshop.  
 
 
 
Arbeid i faggruppene 
 
Karplanter 
Faggruppa ble formelt avviklet fra 2014 og leverte sin sluttrapport til koordineringsgruppa 
28.04. 2014. Faggruppas leder deltok i fellesmøte mellom koordineringsgruppa og 
faggruppelederne 01.04. hvor hun bidro med nyttige erfaringer knyttet til spørsmålet om hva 
kan museene, faggruppene/lederne, koordineringsgruppa og utviklerne gjøre for å få mer 
framdrift i arbeidet. 
….. Her kommer vurderinger fra møte 22.05. Alle karplantesamlingene er migrert over i felles 
nasjonal løsning. …… 
 
Entomologi 
Venter på rapport 
 
Sopp og lav 
Faggruppa har hatt ett møte så langt i 2014. Migreringene av soppdata fra Bergen museum og 
Tromsø museum ble fullført i hhv. mars og april. Dermed er alle soppdata fra de fire museene 
samlet i en, felles database/applikasjon. Migreringen medførte at ganske mange soppnavn 
måtte legges inn i Artsdatabankens navnebase. Innlegging av nye navn er utført av NHM. 
Migreringene ble gjennomført av DUG uten større tekniske vanskeligheter. Testingen av 
migreringen gjorde at flere ved både BM og TMU nå har erfaring slikt arbeid. Det gjenstår 
noe rydding i datasettene etter migreringene. Faggruppeleder har bistått ved migreringene og 
deltatt i møte med koordineringsgruppa. De fire museene har felles behov for noe tilpasning 
av etikettene for sopp og lav.  
 
En del av faggruppa har sammen med DUG startet utvikling av en analysemodul for 
lavkjemiske analyser. Hovedtrekkene i modulen for TLC-analyser (lavsyreanalyser) og 
spotanalyser (farge- og UV-reaksjoner) ble godkjent på faggruppemøte 14.5. Lavdata fra VM 
og TMU kan migreres når disse to komponentene av analysemodulen er ferdigstilt. 
Testmigrering av lavdata kan starte i løpet av få uker. Faggruppemøtet har også vurdert og 
prioritert moduler som må på plass før migrering av lavdata fra BM og NHM kan starte. 
Arbeidet med kravspesifikasjon av ikke utvikla moduler er fordelt på deler av faggruppa, med 
hovedvekt på NHM og BM. Gjenstående moduler er generelle for alle botanikk-gruppene, 
kanskje også for deler av zoologi. Det er derfor sannsynlig at de vil bli implementert for alle 
botanikk-applikasjonene når de er ferdig utviklet for lav.  
 
Det ble satt av ressurser til en prosjektkoordinator som skulle være en pådriver og koordinator 
i arbeidet Dette har ikke fungert etter hensikten og funksjonen må konkretiseres dersom den 
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skal være nyttig. Direktekontakt mellom DUG, faggruppeleder og gruppemedlemmer som 
arbeider med kravspesifikasjon og oppfølging av utvikling vil bli viktig framover.  
 
 
Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 
 
MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i tre prosjekter ved museene 
som ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  
 
1) «Etikettprosjekt».  
Det ble i 2013 utarbeidet en spesifikasjon av ulike krav knyttet til etiketten. UM v/Tor 
Tønsberg organiserte arbeidet og det ble etablert koordinatorer for botanikk, geologi og 
zoologi. Botanikkprosjektet la fram til en felles løsning for botanikk og utviklet en 
kravspesifikasjon. Løsningen baserer seg på bruk av om QR-kode på etiketten. 
Botanikkgruppa leverte sin rapport 06.11. 2013. 
 
Det har i 2014 vært testet ut en eksisterende løsning for produksjon av etiketter ved NHM. En 
ønsker ikke å gå videre med dette da en er avhengig av kompetanse som ikke er tilgjengelig 
internt ved NHM eller hos DUG. DUG arbeider med å lage etiketter i word. Dette utvikles 
videre til å tilfredsstille behov beskrevet for karplanter, inklusive bruk av QR-koder 
 
 
2) «Samarbeid med Artsdatabanken om navn».  
Arbeidsgruppa med representanter fra NHM/GBiF, ADB og NTNU VM ble nedsatt for å 
gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa har ikke hatt møter så langt i 2014, men VM har hatt 
møte og dialog med ADB angående taksonregister for karplanter. VM har framskaffet 
MUSITs og HERBs taksonregister og ADB har gjennomført en sammenliknende analyse av 
disse to mot Artsnavnebasen. Analysen har avdekket et prekært behov for 
kompetanseoverføring av arbeid med taksonnavn for karplanter. For alle artsgrupper er det 
viktig at flere får målrettet opplæring i bruken av Artsnavnebasen.  
Kravspesifikasjonene for de nye Oracle-applikasjonene er on-line validering av navn i 
MUSIT-basene basert på Artsnavnebasen. Dette er fortsatt ønskelig, men DUG ønsker mer 
erfaring med hyppig høsting av navn fra Artsnavnebasen før dette evt. implementeres. En 
avventer derfor online-validering pga. faren for forsinkelse ved innskriving av taksonnavn i 
Oracle-applikasjonene og sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til «sammenkoblingen» 
mellom Oracle-applikasjonen og Artsnavnebasen. Artsdatabanken vurderer å utvikle en web-
tjeneste for on-line validering av taksonnavn uansett, men da for andre brukere enn 
universitetsmuseene. 

3) «Vurdering av mosedatabase for ny Oracle-applikasjon» 
En arbeidsgruppe fra TMU og VM har foretatt innledende vurderinger av mulighetene for å 
etablere en mosedatabase basert på den nye soppapplikasjonen. Soppdatabasen har all 
funksjonalitet som er nødvendig for moser. Det eneste behov for tilpasning er knyttet til 
etikettene, men problemstillingen er felles med lav og sopp. Inntil VMs taksonregister er 
overført til Artsnavnebasen, kan MUSIT bruke en lokal kopi av dette taksonregistret. 
Hovedarbeidet for å ta i bruk en klon av soppdatabasen for moser blir migrering av data. 
 
Virksomhetsanalysen 
Koordineringsgruppas medlemmer har organisert høringsmøtene i museene. Geir Mathiassen 
og Eirik Rindal har i tillegg deltatt i prosessgruppa. Rapport ferdigstilles til 01.06. 2014. 
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Etablere ei ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning  
Har blitt til «Databasekoordinator i museene» 
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie med ressursforbruk for 2014 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie vil i 2014 prioritere å fullføre påbegynte 
utviklingsoppgaver innen entomologi og sopp og lav. I tillegg vil man arbeide videre med å 
operasjonalisere anbefalingene fra etikettgruppa, som nylig har avlevert sin sluttrapport.  
 
Koordineringsgruppa vil også søke å etablere ei gruppe som skal sørge for koordinering av 
drifts- og forvaltningsoppgavene for de naturhistoriske løsningene ved det enkelte museum. 
Medlemmer av gruppen er tenkt å ha oversikt over alle museets databaser og applikasjoner 
driftet av MUSIT, og også, innenfor rammene av MUSIT-samarbeidet, fungere som en faglig 
og IT-teknisk ekspertgruppe. I løpet av første halvår vil en foreta en innledende vurdering om 
sopp-applikasjonen, slik den er per 1.3. 2014, kan tas i bruk for moser, og hva som eventuelt 
må gjøres av utviklingsarbeid. 
 
Koordineringsgruppa vil også være involvert i arbeidet med virksomhetsanalyse. Gruppas 
medlemmer vil være ansvarlig ved de enkelte museene for oppnevning/organisering av de 
lokale høringsgruppene, samt bidra til oppslutning om prosessen rundt virksomhetsanalysen. 
 
 
Prioriterte oppgaver er:  
1. Videreutvikling av entomologiapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1. 
2. Videreutvikling av sopp og lavapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1. 
3. Videre arbeid med etikett-format/-utskrift innenfor botanikk. Prioritet 2. 

 
4. Etablere ei ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning. Prioritet 2. 
5. Virksomhetsanalyse. Prioritet 1. 
6. Moser – innledende vurderinger. Prioritet 2. 

 
Det er usikkert hvor mye av utviklingsressursene i DUG som vil gå med til arbeidet med 
etikettene. Oppgave 4., 5. og 6. vil i utgangspunktet ikke kreve utviklingstid i DUG. 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler og ansvarsfordeling revideres/utvikles for hvert av 
målene etter endelig avklaring av ressurstildeling for 2014. Prosjektplanene følges opp av 
koordineringsgruppa, og kan oversendes styret ved behov. 
 
Mål 1: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene  
 
Tiltak i 2014. Ferdigstille en felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene og 
migrering av utvalgte datasett 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene i entomologi. 
Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. En første versjon av applikasjonen 
ble utviklet av en pilotgruppe for entomologi, og overlatt Faggruppa i entomologi i 2013 etter en 
foreløpig test. Faggruppa har fortsatt arbeidet med utviklingen av applikasjonen i 2013, og begynt 
migreringen av datasett. Applikasjonen ble tatt i bruk av NHM for ett datasett i oktober/ november 
2013. 
 
De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2014 er: 
1. Utarbeide en detaljert arbeidsplan for arbeidet som skal utføres i 2014. (Januar 2014.) 
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2. Testing og godkjenning av funksjonaliteter i applikasjonen slik den foreligger pr. 31.12.2013 (se 
«Tiltak og gjøremål i entomologi-applikasjonen» (https://wiki.uio.no/usit/musit/ 
index.php/Zoologi)).  Må foreligge 1. april 2014. 

3. Videreutvikling av entomologiapplikasjonen. Ifl. «Tiltak og gjøremål i entomologi-
applikasjonen» gjenstår pr. 1.11.2013 følgende punkter: 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 og 20, 
hvorav pkt. 9 sannsynligvis kan utsettes.  

• Pkt. 4 og 5 (validering av navn) utbedres i samarbeid med botanikk. Ferdigstilles innen 1. mars 
2014. 

• Pkt. 10 (koordinathistorikk) og pkt.11 (koordinatvalidering) utbedres i samarbeid med 
botanikk. Ferdigstilles innen 1. mars 2014. 

• Pkt. 17 avklares med VM. Ferdigstilles innen 1. juni 2014.  
• Pkt. 18 («collection event») vurderes med tanke på en enklere løsning enn opprinnelig planlagt 

(oppretting av et dummy-taxon som kan fungere som identitet for en unik collection-event?) 
Ferdigstilles innen 1. mai 2014. 

• Pkt. 19 (opplasting av foto). Ferdigstilles innen 1. februar 2014. 
• Pkt. 20 (diverse). Vurderes og prioriteres av faggruppen innen 1. april 2014. 
 
4. Migrering av lokale databaser med foreslått oppstartrekkefølge (må diskuteres videre i 
faggruppen):  

• Januar: NHM Utvalgte datasett + Access-baser i entomologi 
• Februar: NTNU VM entomologi tørrsamling 
• Mai: UM og TMU 
 
5. Videreutvikling av første versjon av entomologiapplikasjonen parallelt med migrering   
 
6. Fortløpende migrering med utfasing av lokale databaser (2013-2014) 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG, og 
ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

900  679 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 250, TMU: 100, UM:100, VM:100, Totalt:550. Antall 
timer inkluderer ikke innsats til vasking av data og migrering. 

 
 
 
Mål 2: Utvikle en felles sopp- og lavapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2014. Videreføre utvikling av felles sopp- og lavapplikasjon for de naturhistoriske 
museene med migrering av utvalgte datasett 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene for sopp og lav. 
Faggruppa leverte utkast til prosjektplan med kravspesifikasjon i oktober 2011. Applikasjonen 
implementerer all funksjonalitet i karplanteapplikasjonen, men krever utvikling av nye moduler for 
typekort, protologer, eksikkater, litteratur og kjemiske analyser. I tillegg kreves nye felt i 
eksisterende moduler. Modul for kjemiske analyser er spesifikt for sopp og lav, men overlapper 
delvis entomologenes analysemodul. De andre nye modulene er generelle for naturhistorie. 
Applikasjonen krever også funksjonalitet som faggruppe karplanter har utsatt av div. årsaker. 
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Migrering av åtte databaser følger utviklingsbehovene. Migrering av soppdatabasene ved VM og 
NHM er gjennomført. Migreringen av soppbasen ved TMU ferdigstilles i løpet av januar 2014. 
 
De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2014 er: 
1. Utvikling, test og migrering av lav ved TMU og VM 
For en fullstendig migrering er man avhengig av at modulen for kjemiske analyser er utviklet. 
Ettersom disse dataene ligger lagret i et fritekstfelt, kan en som alternativ gjennomføre 
migreringen og så strukturere kjemiske data i ettertid når modulen er ferdig utviklet.  Dersom man 
velger det siste alternativet, kan migreringen starte så snart håndteringen av innblandinger er 
implementert, noe en forventer er gjennomført i løpet av 2013. Fullstendig migrering bør kunne 
være gjennomført før sommeren 2014. 
 
2. Utvikling og test som forberedelse til migrering av lav NHM, lav og sopp UM. 
Flere moduler må utvikles innen denne migreringen kan starte. Dette er et utviklingsarbeid som vil 
pågå i hele 2014 før ny funksjonalitet er på plass. 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

900 679 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 200, TMU: 100, UM: 100, VM: 150. Totalt: 550 
Antall timer er eksklusiv innsats til vasking av data og migrering. 

Rapportering: 

Prognose: 
 
 
 
Mål 3: Videre arbeid med etikett-format/-utskrift innenfor botanikk 
 
Tiltak i 2014. Med utgangspunkt i etikettgruppas forslag til etikettformat og etikett-utskrifter, 
utvikle rutiner og innføre programvare som dekker museenes og samlingenes behov 

Beskrivelse: Det er en del usikkerhet forbundet med hvordan man kan sikre hvert museum 
nødvendig kompetanse og programvare for å dekke behovene hver enkelt samling har til 
etikettformat og etikettutskrift. 
 
Etikettgruppas forslag til format krever også noe utvikling av dagens botanikk-applikasjoner og 
oppretting av websteder hvor man kan hente ytterligere informasjon om det enkelte objekt. 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
etikettgruppa og 
DUG 

Etikettruppa, DUG og 
ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

300 226 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 100, TMU: 50, UM: 100, VM: 50. Totalt: 300 
Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: 

Prognose: 
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