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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

25.08. 2014/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 13. august 2014 kl. 13.00-14.00.  

Møtet ble holdt som videomøte 

 

* 

 

Deltakere: Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Eirik Rindal 

(Naturhistorisk museum), Jenny Smedmark (Universitetsmuseet i Bergen) Jarle Ebeling (DUG) 

og Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet).  

 

* 

 

Sak 27/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 06.05. 2014 

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Jarle meldte en sak under eventuelt: Herbarieworkshop på 

Kongsvoll 01.-04.09. 2014. 

 

 

Sak 28/14 Status for drift og utviklingsarbeidet 

 

Jarle orienterte. All arbeidstid i drifts- og utviklingsgruppa har i sommer gått med til 

konvertering av applikasjoner og baser til Unicode. De fleste applikasjoner i naturhistorie er 

konvertert, mens det er større problemer med Oraclebasen. USIT bidrar med hjelp til å løse 

dette. En har god oversikt over problemene. Det har vært større problemer med de 

kulturhistoriske løsningene enn naturhistoriske. En må uansett vente på at alt er i orden, 1. 

oktober er en dato det jobbes mot. 

 

DUG vil stenge de gamle mose- og lavbasene i Tromsø og Trondheim for redigering. Det er 

derfor svært viktig å få migrert disse fire datasettene til ny løsning nå. Stein oppretter testbaser. 

Tromsø starter med lav (Stein følger opp fra DUG) og Trondheim med mose (Rituvesh følger 

opp fra DUG).  

 

NHM ønsker å migrere mosedata fra HERB til MUSITs løsning så snart som mulig. De har 

ressurser til å vaske dataene. Som en mellomløsning forslås en migrering til Access, Vidar og 

Eirik ser mer på denne muligheten. 

 

 

Sak 29/14 Status for arbeidet i faggruppene og veien videre 
 

Entomologi: det har ikke skjedd mye siden mai/juni. Faggruppa skulle komme med «to do 

liste» over hvem som har ansvar for hva. Eirik purrer på dette. Svein Glenndal har ansvaret for 

overgangen til unicode hos DUG, så han har ikke fått anledning til å jobbe med videre utvikling 

av entomologibasen. NHM har igjen 150 000 poster med sommerfugler som ikke er migrert. 
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Sopp og lav: Bjørn Petter Løfall skulle teste analysemodellen, men dette har ikke kommet i 

gang. Eirik tar ansvar for å få til et møte med Bjørn Petter, Einar og Stein for å diskutere 

opplegg. Tromsø og Trondheim må prioritere å migrere datasett til ny løsning så snart som 

mulig. Tromsø er klare til oppstart og ønsker å få testet en god del før 01.09. Solveig sender 

brev til seksjonslederne ved museene med informasjon om at nå er alle soppsamlingene migrert 

og «soppen er samlet til ette rike».  

 

 

 

Sak 30/14 Orientering om styrets arbeid 

Solveig orienterte fra styremøte 13.06. og om styrets arbeid med tilsetting av daglig leder for 

MUSIT, dialogmøte med museumsledelsene 15.10., oppstart av strategiarbeid, 

virksomhetsanalysen og status for finansiering av ny IT-arkitektur. 

 

 

 

Sak 31/14 Databasekoordinatorer i naturhistorie  
 

Tromsø og Trondheim har gitt tilbakemelding om hvem som har rollene som 

databasekoordinatorer. Bergen og Oslo jobber med saken. Det er sannsynlig at de begge vil gå 

for en midlertidig løsning et år. 

 

 

Sak 32/14 Eventuelt 

 

Eirik orienterte om herbarieworkshop på Kongsvoll 01.-04.09. 2014. Arrangementet finansieres 

av Artsdatabanken, Norsk kulturråd og museene. En vil blant annet gjennomgå og diskutere 

arbeidsprosesser og dataflyt fra felt til objektsamling basert både på feltarbeid og 

gruppediskusjoner. «Best practise» og god integrasjon mellom ulike systemer er et mål. Det tas 

initiativ til at Jarle deltar for å presentere MUSIT-basene.  

 

 

Neste møte: Eirik overtar som leder for koordineringsgruppe for naturhistorie fra 01.09. 2014. 

Han sender en doodle med forslag til datoer for neste møte.  

 


