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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

21.04. 2013/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 10. april 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 08/13: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 05.02. 2013 

 

Innkalling samt referat fra møtet 05.02. 2013 ble godkjent. 

 

Status for arbeid i faggruppe for sopp og lav flyttes fra sak 10/13 til 12/13. 

Tor Tønsberg meldte inn sak under eventuelt: «Oppfølging av etikettprosjektet». Temaet ble 

behandlet under sak 10/13 som ble utvidet til å omfatte «Status for arbeid i faggruppene, 

DUG og adhoc-gruppene».  

 

 

Sak 09/13: Oppsummering og erfaringer fra seminar for MUSIT naturhistorie 

 

MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie og DUG arrangerte et seminar for alle som 

arbeider med MUSIT-naturhistorie i faggrupper, DUG og i museene 06.02. 2013. Det var 38 

påmeldte til seminaret inklusive fire inviterte innledere. Alle museene i MUSIT-samarbeidet 

var representert samt Agder naturmuseum og botanisk hage.   

 

Seminarets hensikt var å få presentert og motta tilbakemelding knyttet til pågående 

naturhistoriske prosjekter i MUSIT, bli bedre kjent samt å diskutere noen overordnede tema 

felles for alle som arbeider med naturhistorie innenfor MUSIT. 

 

Det var god oppslutning og positiv stemning under seminaret. Alle har fått positive 

tilbakemeldinger fra deltakere i ettertid. For koordineringsgruppas medlemmer har det også 

vært nyttig med tilbakemeldinger og innspill på prosjekter som er i gang, eller ønsker om 

igangsetting av nye prosjekter. Tid til diskusjon mellom programmets poster oppleves også 

som nyttig og en arena for å bli bedre kjent på tvers av fagfelt.   

 

Leder for koordineringsgruppa utarbeider forslag til oppsummering fra seminaret basert på 

diskusjonen i møtet og gruppearbeidene på seminaret. Forslaget legges fram på neste 

koordineringsgruppemøte 13.05. 2013. Oppsummeringen bygges inn i halvårsrapport på 

handlingsplan som oversendes styret.   
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Sak 10/13: Status for arbeid i faggruppene, DUG og adhoc-gruppene 

 

Vedlegg: Korte rapporter fra faggruppe entomologi og karplanter. 

Jarle Ebeling supplerte til status samt orienterte om oppgaver hvor DUG er involvert. 

 

Entomologi 

Faggruppen i entomologi har hatt ett felles møte 07.02. på Tøyen med representanter fra alle 

museene. I tillegg har gruppens leder hatt tre møter med representanter fra DUG. På ett av 

disse deltok også Karl Frafjord som nå er Tromsø museums representant i faggruppa. Det er 

enighet om at migrering av data fra NHM og VM prioriteres i 1. halvår 2013, og at fokus 

rettes mot Bergen og Tromsø etter dette. DUG v/ Svein Glenndal fortsetter parallelt arbeidet 

med å justere og kvalitetssikre applikasjonen. DUG v/ Vidar Bakken har forbedret Excel-arket 

utviklet for masseinnlegging av data slik at dette nå håndterer 100 000 poster. Fra NHM er ca. 

90 000 poster klargjort for validering, og arbeidet med migrering av data fra gamle databaser 

er initiert, men enkelte tekniske detaljer trenger avklaring. Erfaringen ved NHM viser at selve 

valideringen blir mer krevende en forutsatt, og kan bli en flaskehals for migreringen av visse 

datasett.  

 

Ved involvering av flere ansatte i arbeidsprosessen ved NHM, viser det seg at behovet for 

«klekkestadier» ikke er kommet fram i kartleggingsfasen. Applikasjonens funksjonalitet må 

utvides for å ta høyde for dette.  

 

Fra Tromsø museum er det kommet krav om at taksonregisteret for entomologi må avspeile 

hvordan TMU fysisk har innordnet sitt entomologimateriale i magasinet, samt at registeret må 

inneholde nivå på phylum, minst på familienivå.  

 

Fra utviklernes side er det viktig å få applikasjonen i produksjon for å få «de tunge» 

tilbakemeldingene på funksjonalitet. 

 

Konklusjon i koordineringsgruppa:  

Et felles taksonregister kan ikke ta høyde for fysisk plassering av objekter i magasin. Det må 

imidlertid lages en løsning slik at Tromsø får ivaretatt sitt behov for innordningssystem, men 

som ikke er koblet til taksonregisteret. Faggruppe for entomologi må møtes så snart som 

mulig for å avklare forholdene som er kommet fram ved NHM og TMU.  

 

Karplanter 

Karplanetgruppa har avholdt et felles møte med gruppa for sopp og lav 05.02. 2013. De har 

også hatt et halvdags arbeidsseminar 11.03. der Oslo, Trondheim og Bergen sammen med 

DUG gikk igjennom punktene på gjøremålslista for å konkretisere denne. Gruppas 

medlemmer har ellers arbeidet med revisjon av lånebasen, og hatt seminar/kurs om lånebasen 

med 5 deltakere fra Oslo, Trondheim og Bergen. Det viste seg at lånebasen ikke var 

tilstrekkelig uttestet i museene, og det ble en del ekstra å gjøre for DUG.  Det meste ble endret 

før påske og en må nå gjennomføre testing slik at den kan tas i bruk i Trondheim og Oslo. Det 

er planlagt møte i Tromsø 25.04. Det er også lagt ned et betydelig arbeid spesielt ved Bergen 

museum når det gjelder korrektur og innspill til brukerveiledningen. 

 

Det er fortsatt uløste spørsmål nyttet til håndtering av taksonregister for karplanter. En har 

ventet på arbeid som skal utføres i Artsnavnebasen. Solveig Bakken tar kontakt med 

Artsdatabanken for å høre om status i denne saken.  
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Faggruppe sopp og lav 

Status for arbeidet i faggruppa ble behandlet under sak 12/13.  

 

Faggruppe felles forvaltningsløsning i naturhistorie 

Ble flyttet til sak 13/13. 

 

Etiketten 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeidet med etiketten. Det er nå etablert ei nasjonal 

gruppe hvor alle museene er representert. Arbeidet har vært mer komplisert enn først antatt, 

det er mange ønsker og behov, og ulike tradisjoner.  Det er mål om å få ferdigstilt arbeidet 

sommeren. Det ble foreslått å legge fram saken på møtet i Tromsø 25.04. 

 

Utviklingsmessig vil det være et betydelig arbeid som må utføres for å lage ulike løsninger for 

hvert museum. Uavhengig av spesialbehov, er dette et prosjekt som en bør sette ut til eksternt 

firma.   

 

 

Sak 11/13: Bruk av utviklingstid og prioritering av tiltak innenfor karplanter 

 

Saken ble delvis berørt under sak 10/13, men utsettes til møte 13.05. da en har bedre tid til 

behandling av saken. Da vil faggruppa også ha avholdt møte og ha utarbeidet halvårsrapport 

på handlingsplan som gir et bedre grunnlag for diskusjon og prioritering i 

koordineringsgruppa.    

 

Sak 12/13: Møte med faggruppeleder for sopp og lav 

 

Faggruppeleder Karl-Henrik Larsson orienterte om status for arbeidet i faggruppa. De har hatt 

ett møte i 2013 som fellesmøte med karplantegruppa 05.02. 2013.  

 

Status for faggruppas arbeid 

Migreringen av soppdata fra NHM har gått bra, og de er stort sett i mål med hele 

soppherbariet ved NHM. Det er få problemer ut over de som en hadde forventet (f.eks. 

mismatch mellom navneregistrene). Det ble utført en svært omfattende og god jobb av 

Oddvar Pedersen med klargjøring og rydding i datasettene før migreringen.  

 

Brukermiljøet har hatt en del utfordringer med å venne seg til et nytt system. Applikasjonen er 

mindre «ferdigutviklet» enn det en hadde sett for seg, og søkefunksjonaliteten er ikke optimal.  

 

Import via Excel fungerer godt. Det er et flott arbeid som er gjennomført av Vidar Bakken. 

Bortsett fra noen små mangler, er dette et produkt en absolutt ønsker å bruke mot museets 

hovedleverandører av materiale.  

 

Det er behov for å ferdigstille rutiner og system for import av etikettinformasjon fra 

«Artsobservasjoner». En slik import vil lette arbeidet i museene. Det er også viktig å unngå 

«dobbeltpublisering» i «Artskart» når data om samme record eksporteres både fra 

samlingsdatabasen (objektinformasjon) og artsobservasjoner (observasjonsdata). Det ble også 

i møtet under sak 10/13 stilt de samme spørsmålene om dobbeltpublisering samt hvordan 

valideringen av artsnavn foregår i «Artsobservasjoner».  

 

Solveig Bakken tar kontakt med Artsdatabanken for å undersøke hvordan dataflyten er og hva 
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som mangler for å få en tilfredsstillende løsning. 

 

Det er et stort og uløst spørsmål hva en gjør med taksonregister for materiale utenfor Norden.  

Skal en bruke Index Fungorum som for nordiske navn er mindre utviklet enn registeret vi i 

dag har? Skal en bygge opp et eget register for ikke-nordisk materiale, hvor mye arbeid vil en 

legge ned i dette? – En bør helst jobbe mot et internasjonalt register. Da er det tre godkjente å 

velge mellom; to europeiske og ett kinesisk. Det er også et spørsmål om hvor stor andel av 

museene samlinger er ikke nordisk? Er det teknisk mulig og ønskelig å ha to parallelle 

register? 

 

Prosjektarbeidet tar fortsatt for lang tid. Det er frustrerende og tar mye kraft fra personalet 

som jobber i det daglige. Det tar både for lang tid før beslutninger tas (alle skal ha like mye å 

si), og styringen er ikke tydelig nok. En mangler noen til å følge arbeidet tett, i leddet mellom 

faggruppe og utvikler i DUG, og det er nok ulike forventninger til hvem som skal ta initiativ 

og fungere som praktisk prosjektleder i utviklingsfasen. 

 

Videre arbeid i faggruppa 

Det ble enighet i møtet om at en nå jobber videre med migrering av sopp i Tromsø, inklusive 

noe nyutvikling (innblandinger) som først ikke var kjent. Deretter fortsetter en med lav i 

Tromsø og lav ved Vitenskapsmuseet. Lav ved NHM, sopp og lav i Bergen tas til slutt. 

 

Noen må ta arbeidet videre fra den utmerkede spesifiseringen faggruppa gjorde til en avklart 

bestilling til utvikler. Den/de må ha fullmakt på vegne av faggruppa til å ta disse 

beslutningene. Det må gjøres en mer detaljert sammenligning av systemene og feltene. 

 

Plan videre: 

A) Få en dedikert person som følger prosjektet tett. Han/hun må være en erfaren bruker av 

databaser som samtidig har kompetanse om innholdet. Fridtjof Mehlum og Karl-

Henrik Larsson undersøker om NHM har mulighet til å stille med en slik ressurs mot 

kompensasjon. 

B) Det utarbeides en mer detaljert spesifikasjon av hvert prosjekt hhv for Tromsø og 

Trondheim. Faggruppa og DUG v/leder følger opp dette.  

 

Konklusjon 

Koordineringsgruppa er svært godt fornøyd med møtet med faggruppas leder. Vi fikk en god 

presentasjon av status for arbeidet og de utfordringer gruppa har og har hatt. Flere av disse 

f.eks. spørsmålet om taksonregister og ivaretakelse av framdrift i prosjektene er 

sammenfallende med tilbakemeldinger fra de andre faggruppene.   

 

 

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

 

Saken ble utsatt til neste møte 13.05. 2013. 

 

 

Sak 14/13: Bruk av ledige lønnsmidler og midler til ekstrasatsing i naturhistorie 

 

Jarle Ebeling og Solveig Bakken orienterte.  

 

MUSITs styre har satt av kr 230 000 til ekstrasatsing innenfor naturhistorie i 2013. Dette er 
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inklusive midler til seminar 06.02. som hadde et budsjett på 80 000 kr. I tillegg er det en 

medarbeider i DUG som går av med pensjon til sommeren slik at MUSIT vil ha ledige 

lønnsmidler. Det er kommet spørsmål om hvordan en kan tenke seg disse midlene benyttet 

slik at de 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.  

 

En mulig innsats til prosjekt «Felles forvaltningsløsning for naturhistorie» vil bli behandlet i 

møte 13.05.  

 

 

Sak 15/13: Handlingsplan i et fireårs perspektiv 
 

Saken ble utsatt til møte 13.05. 2013 

 

 

Sak 16/13: Eventuelt 

 

Status for arbeidet med etiketter. Ble behandlet under sak 10/13. 

 

 

Orienteringer 

 

Sikkerhet rundt tilgang til MUSIT-databasene.  

Jarle Ebeling orienterte om krav fra USiT i forhold til økt sikkerhet rundt tilgang til MUSIT-

databasene. Kun kjente IP-nummer skal slippes gjennom brannmuren til USIT. Dette betyr at 

det kan bli problemer med å bruke databasene når en er pålogget via andre nett enn 

UNINETT, f.eks. fra felt. Jarle skal i møte med USIT 25.04. og vil gi en orientering til 

brukerne etter dette. 

 

Status i forhold til publisering av de ulike museenes foto (valg av CC-lisenser).  

Museene har respondert på forespørselen fra sekretariatet om valg av lisenser i forhold til 

publisering av foto. De er mange ulike lisenser som er valgt, og dette kan medføre 

utfordringer for brukerne av portalene. Fridtjof Mehlum orienterte om at NHM har bedt jurist 

om å vurdere saken.  

 

Økt bemanning ved Tromsø museums botaniske samlinger 

Geir Mathiassen orienterte om at Tromsø museum har tilsatt en tekniker i 50 % stilling knyttet 

til lokal drift av databaser og ekspedisjoner for de botaniske samlingene. Den tilsatte har god 

kompetanse til å kunne bidra i sopp/lav-prosjektet. Geir tar kontakt med seksjonsleder ved 

TMU for å undersøke muligheten for deltakelse i faggruppe for sopp/lav. 
 


