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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

24.11. 2012/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 22. november 2012 kl. 10.00-15.15  

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 21/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 11.09. 2012 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 11.09. 2012 ble godkjent. 

 

Det ble bedt om at saksdokumenter/notater påføres avsender. Dette utbedres til neste møte. 

 

Geir Mathiassen meldte inn følgende sak under eventuelt: «Diverse kommentarer angående 

karplantedatabasen ved Tromsø museum, november 2012». Det ble enighet om at riktig 

saksgang er å sende et notat til leder i faggruppe for karplanter, med kopi til 

koordineringsgruppas medlemmer.   

 

Fridtjof Mehlum etterspurte informasjon om det foreligger en endring av 

ansvar/arbeidsfordeling mellom MUSITs styre og koordineringsgruppene. Jarle Ebeling 

informerte om at det ikke har vært fremmet en slik sak i MUSITs styre, men møtefrekvens for 

styret har blitt diskutert. En eventuell endring i styringsstruktur og arbeidsfordeling vil 

antakelig ikke skje før UHRMs evaluering av MUSIT er gjennomført og ny avtale er signert. 

 

 

Sak 22/12: Orientering om arbeid i «evalueringsgrupper» 

 

Notat med 2 vedlegg. 

 

Ny IT-arkitektur i MUSIT 

Jarle Ebeling orienterte om sammensetning av prosjektgruppe og arbeidet som er igangsatt for 

å utrede ny IT-arkitektur i MUSIT. Gruppa fikk sitt mandat av MUSITs styre 20.09. 2012 (V-

SAK 06/3-12). Gruppa ledes av Espen Uleberg fra KHM, det naturhistoriske fagmiljøet er 

representert ved Einar Timdal fra NHM. Mandatet og navn på alle medlemmer i gruppa er å 

finne i MUSIT-wikien: https://wiki.uio.no/usit/musit/ 

 

Utredningen skal ferdigstilles til 01.02. 2013. Konklusjonene og forslagene gruppa kommer 

fram til skal legges fram for koordineringsgruppene før de oversendes styret.  



 2 

Det er kommet ønske fra faggruppeledere om en mer utdypende orientering fra DUG om 

arbeidet som skjer i forbindelse med utredning av ny IT-arkitektur, og konsekvensene av dette 

for utviklingsarbeidet i de naturhistoriske prosjektene. Arbeidet er imidlertid helt i startfasen, 

og det vil ikke være mulig å gi en beskrivelse av konsekvensene før rapporten foreligger 

01.02. 2013. Det er ikke forventet at implementeringen av ny IT-arkitektur påvirker de 

vedtatte handlingsplanene for 2013 der påbegynte utviklingsprosjekter følges opp med 

ressurser slik at de kan gjennomføres etter opprinnelig plan.  

 
Universitet og høgskolerådets museumsutvalgs (UHRMs) evaluering av MUSIT 

Solveig Bakken orienterte om at UHRM i møte 05.10. 2012 (saksnr 21/12) har vedtatt mandat 

og sammensetning av gruppe som skal evaluere MUSIT. Evalueringen henviser til MUSIT-

avtalen som sier at tiltaket skal evalueres etter to år. Gruppa er ikke kommet i gang med sitt 

arbeid da ett medlem har bedt om fritak og ny sammensetning ikke er avklart ennå. Solveig 

Bakken er bedt om å være sekretær for gruppa. Mandatet inneholder ikke en tidsplan for 

gruppas arbeid. Dette må avklares med UHRM. 

 

 

Sak 23/12: Behov for felles portaler i naturhistorie 

 

Notat med 1 vedlegg 

 

MUSITs styre har nedsatt ei faggruppe for portalisering og gruppa hadde sitt første møte 

13.11. 2012. Som del av mandatet er gruppa gitt seks konkrete oppgaver/spørsmål den skal 

løse/besvare, hvorav en oppgave er «å foreslå prioritering av samlinger for publisering i egne, 

i eksterne portaler eller som åpne data».  

 

For naturhistorie ble det i faggruppa stilt spørsmål ved om samlingene også burde 

tilgjengelig-gjøres i egne portaler i tillegg til gjennom Artskart 

(http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx), GBiF (www.gbif.org) og EOL (eol.org). En 

har tidligere i koordineringsgruppa (sak 03/12) vektlagt å bruke de begrensede MUSIT-

ressursene på applikasjonsutvikling ettersom det er etablerte portaler for biologiske data 

gjennom Artsdatabanken og GBiF. Fra flere hold er det imidlertid reist spørsmål om en ikke 

burde etablere egne portaler for de naturhistoriske samlingene ut fra a) Artsdatabanken og 

GBiFs løsninger er ikke brukervennlige og b) de dekker ikke hele naturhistorie, c) museenes 

naturhistoriske samlinger er ikke synlige nok ved å publisere gjennom andres portaler og d) 

det er ønskelig med løsninger som kan presentere både naturhistoriske- og kulturhistoriske 

data. Faggruppa ønsket derfor at koordineringsgruppa tok opp saken på nytt.  

 

Koordineringsgruppa mener at tilgjengeliggjøring av museumssamlingene er svært viktig og 

ser at det har skjedd en positiv utvikling i fagmiljøene de siste 10 årene.  

Det er mange behov som skal dekkes blant annet:  

- Flere miljø ønsker lokale portaler. Noen har derfor utviklet eller er i ferd med å utvikle 

egne portaler for søk i samlinger.   

- Museets/universitetets ledelse ønsker at dataeier skal bli mer synlig 

- Vi må ha portalløsning som viser alt som er i universitetsmuseenes samlinger, ikke 

bare det som er eksportert til Artsdatabanken og GBiF 

- Forskeren ønsker å se «de nasjonale datasettene» 

- Ett sted må all informasjon være. GBiF Norge mottar alle data som skal 

tilgjengeliggjøres, både dataeksport fra MUSIT-basene og de andre databasene som 

forvaltes lokalt ved museene.  

http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
http://www.gbif.org/
http://eol.org/
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Vedtak:  
Temaet tas opp som en av hovedsakene på seminaret for MUSIT-naturhistorie som arrangeres 

06.02. 2013. Artsdatabanken, GBiF Norge og en fra museene inviteres som innledere. Det er 

viktig for museene å komme i dialog med både GBiF og Artsdatabanken som begge er i ferd 

med å forbedre sine portaler. 

 

 

Sak 24/12: Resultat og oppfølging av kartleggingen om hvilke samlinger museene ønsker 

MUSIT skal forvalte 

 

Notat med innspill fra museene vedlagt.  

 

Resultatet av kartleggingen med innspillene fra museene ble gjennomgått og diskutert.  

 

En registrerer følgende: 

- NHM har de største samlingene og det største etterslepet mhp digitalisering. 

- NHM har i dag 11 ulike databasesystemer, og ser at det kanskje er realistisk å redusere 

dette til 4 i løpet av de nærmeste 5 årene. 

- NHM og VM har meldt inn behov for enhetlig system for DNA/vevsprøver. 

- UM ønsker felles nasjonal plattform for de botaniske samlingene, men er avventede i 

forhold til de zoologiske og geologiske samlingene. 

- TMU har gitt en total oversikt over alle samlinger. Sammenlignet med de øvrige 

museene, er TMU kommet langt i digitaliseringsarbeidet. TMU har som mål å 

revitalisere alle sine samlinger slik at de er helt oppdaterte ved flytting til nye 

magasiner. Dette er ressurskrevende. TMU kommer tilbake med prioriteringer i 

forhold til hvilke samlinger museet ønsker inn i en MUSIT-forvaltning i løpet av de 

nærmeste tre årene. 

- MUSIT forvalter i dag alle VMs botaniske samlinger. De zoologiske samlingene er i 

en Access-base som forvaltes lokalt. Det er et ønske og behov for at MUSIT også 

utvikler applikasjoner og forvalter de zoologiske samlingsdataene, jfr entomologi. 

 

Det er innmeldte ønsker og behov for at MUSIT forvalter samlingsdata ved museene langt ut 

over det dagens bemanning og ressurssituasjon i DUG kan håndtere. Dette er imidlertid en 

svært positiv utvikling, der det med noen få unntak er ønsker ved alle museene om felles 

nasjonale systemer og felles forvaltning av disse. 

 

Følgende mulige prinsipper for prioritering av samlinger for felles nasjonale applikasjoner og 

forvaltning i MUSIT ble diskutert: 

- En fortsetter utvikling av applikasjoner med overgang til MUSIT-forvaltning innenfor 

samlingene/samlingsgruppene som en har påbegynt. Dette blir gjeldende for 

handlingsplan 2013 

- En prioriterer samlinger med eksisterende lokale løsninger som har størst 

sikringsbehov 

- En velger samlinger hvor en kan oppnå mest/best resultat på kortest tid 

- En velger samlinger hvor entusiasmen og interessen for felles nasjonale løsninger er 

størst 

- En vurderer hvilke samlinger som kan tilbys andre gode midlertidige nasjonale 

løsninger i andre systemer 

 



 4 

Sak 25/12: Rapport på handlingsplan 2012 

Notat med 9 vedlegg 

 

Vedtak: 

Koordineringsgruppa har gjennom rapporter og referater fra faggruppene og adhoc-gruppene 

fått en oppdatering på status for handlingsplanen per 15.11. 2012. Basert på de skriftlige 

innspillene samt diskusjonen i møtet, sammenstiller koordineringsgruppas leder en felles 

rapport per 15.11. 2012 for naturhistorie. Jarle Ebeling oversender ressursbruk i DUG på de 

ulike prosjektene. Endelig rapport sendes gruppas medlemmer for godkjenning før den sendes 

MUSITs styre innen 30.11. 2012. 

 

Koordineringsgruppa er godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført i faggruppene i 2012. 

Det er gjennomgående for alle faggruppene at manglende utviklerressurser i DUG er en 

begrensende faktor for framdriften i prosjektene. DUG er ikke dimensjonert for et så krevende 

drifts- og utviklingsregime. I tillegg sliter DUG med at utviklingsarbeidet er blitt for 

spesialisert og knyttet til en enkelt utvikler for hver samling/applikasjon. 

 

En ser at det er hensiktsmessig og nødvendig med andre arbeidsformer enn de tradisjonelle 

faggruppesamlingene for å få framdrift i prosjektene. Vi vil likevel vektlegge at det er viktig å 

holde alle faggruppemedlemmene orientert om arbeidet som pågår, enten gjennom dialog 

eller møtereferater, slik at prosjektene fortsatt oppfattes som fellesprosjekter for alle museene.  

 

 

Status for faggruppenes arbeid 

 

Karplanter  

Faggruppa har hatt fire møter i 2012. De har gode diskusjoner og prøver å holde trykket oppe 

til tross for at framdriften ikke er i henhold til planen. De har et sterkt ønske om at faggruppa 

videreføres i 2013 for å følge opp restanser i handlingsplanen og sikre at ytterligere behov blir 

ivaretatt gjennom sopp/lav-prosjektet.  

 

Felles nasjonal karplanteapplikasjon ble «lansert» ved en markering sammen med 

koordineringsgruppa 08.05. 2012. De som bruker applikasjonen mye er godt fornøyd, mens 

de som bruker den mer sporadisk, har mer problem med å venne seg til det nye 

brukergrensesnittet. Det største problemet er fortsatt at omfattende søk tar lang tid. Faggruppa 

er bedt om å beskrive dette mer systematisk slik at utvikler kan søke og rette feil. Faggruppa 

jobber med kvalitetssikring av brukerveiledningen, et arbeid som også kommer de andre 

faggruppene til gode. Migrering av data fra Stavanger, Agder, rest NHM og rest TMU er 

utsatt til 2013 på grunn av kapasitetsproblemer først ved NHM, så hos DUG. Lånebasen er 

tatt i bruk ved NHM. De andre museene ønsker å ta den i bruk så fort som mulig.  
 

Koordineringsgruppa foretok i september 2012 en omdisponering av «ledige midler avsatt til 

web-satsing».  Midlene brukes til kvalitetsheving av karplantedata ved Universitetsmuseet i 

Bergen og Vitenskapsmuseet samt tilrettelegging og testing i forbindelse med migrering av 

siste karplantedatasett ved Tromsø museum. Arbeidene ble igangsatt i oktober 2012 og skal 

være avsluttet innen utgangen av januar 2013.  
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Sopp og lav 

Faggruppa vil gjennomføre to møter i 2012. Det er i tillegg gjennomført flere møter mellom 

DUG og NHM for å planlegge arbeidet med migrering av NHMs soppdata. Den første 

fullstendige migreringen av NHMs soppdata ble gjennomført i oktober og testning av dette 

pågår. Den største utfordringen henger sammen med uklarheter i navneregistret ved bruk av 

artsnavnebasen. Arbeidet med rettinger av navneregisteret pågår nå ved NHM, og finansieres 

av Artsdatabanken.  

 

I forhold til opprinnelig plan fra 2011 og handlingsplan 2012, er arbeidet 6 mnd forsinket. Tre 

mnd skyldes forsinket oppstart av prosjektet på grunn av forsinkelser i karplanteprosjektet slik 

at utviklerressurser ikke var tilgjengelig ved planlagt oppstart. Ytterligere tre mnd forsinkelser 

skyldes manglende utviklerressurser i DUG. Tidsplanen forutsatte at DUG skulle starte 

programmering som forberedelse til neste migrering parallelt med testing innenfor pågående 

migreringsprosjekt. Dette har vist seg å være en altfor optimistisk plan.  

 

 

Entomologi 

Det er avholdt ni møter i pilotgruppa per 15.11. 2012. Det er gjennomført prioritering på 

hvilke funksjoner som skal utvikles først. En komplett test av applikasjonen ble gjennomført 

2. mai. Første versjon av applikasjonen ble presentert for koordineringsgruppa 22. mai med 

anbefaling om ytterligere utvikling. 

 

Det ble fattet beslutning om ytterligere utvikling av applikasjonen i regi av pilotgruppa ut 

2012. Videre utvikling av applikasjonen er gjennomført etter plan med ytterligere prioritering 

av hvilke felter og funksjoner som skal utvikles først, i tråd med de prioriteringer som ble 

utarbeidet av faggruppen for entomologi i 2011. Arbeidet i siste halvår er gjennomført uten 

prosjektleder, og ledelse av arbeidet har gått på omgang mellom gruppas medlemmer.  

Datasett fra museene er tilgjengeliggjort for testing. 

 

Prosjektet følger omtrent planen for 2012, men med noen mangler i forhold til ønsket 

funksjonalitet i applikasjonen samt at migrering ikke er igangsatt. Programmering og testing 

av prioriterte funksjoner vil pågå ut året 2012. En videreutviklet første versjon av 

entomologiapplikasjonen vil være klar for testing innen 31.12. 2012. Manglende 

funksjonalitet per 31.12 2012 skyldes i hovedsak begrensede programmeringsressurser hos 

DUG. 

 

Faggruppa vil reetableres ved test og migrering. Ny faggruppeleder avklares i løpet av 

november 2012. 

 

 

Felles forvaltningsmodul i naturhistorie     

Prosjektperiode (fase 1) med innhenting og analyse av behov i fagmiljøene samt utarbeidelse 

av overordnet kravspesifikasjon ble satt til 01.11.2011-15.09. 2012. Prosjektledelsen og 

faggruppeleder presenterte status for gruppas arbeid i møte med koordineringsgruppa 22.05. 

2012. Rapport med behovsanalyse og overordnet kravspesifikasjon ble mottatt 06.07. 2012. 

Koordineringsgruppa er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og resultatet av 

gruppas arbeid.  

 

Faggruppas rapport reiser flere prinsipielle spørsmål som må avklares før en detaljert 

kravspesifikasjon kan utarbeides og et utviklingsarbeid kan igangsettes. Dette gjelder for 
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eksempel en avklaring om hva som skal inngå i de primære samlingsdatabasene og hva som 

skal inngå i en felles forvaltningsmodul.  

 

Koordineringsgruppa ser at arbeidet må presenteres og diskuteres i de andre faggruppene og i 

fagmiljøene ved museene før en kan gå videre med arbeidet. En felles gjennomgang og 

diskusjon om forvaltningsmodulen vil være ett av hovedtemaene på MUSIT-naturhistories 

seminar 06.02. 2013. 

 
 

Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 

 

MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i fire prosjekter ved museene 

som ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  

 

Etikettprosjekt 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeid med etiketten.  Det ligger an til at en kan enes 

om en felles etikettmal for botanikk. Det er behov for mal både på norsk og engelsk, noe som 

krever geografiregister også på engelsk. Det er også ønske om QR-kode på etiketten.  

 

Algeapplikasjon 

En enkel algeapplikasjon basert på karplanteapplikasjonen er utviklet for NTNU 

Vitenskapsmuseet. Data er migrert, og applikasjonen er tatt i bruk fra 01.08. 2012. Dette er et 

samarbeidsprosjekt mellom NTNU VM, NTNU IT og DUG med finansiering fra NTNU.  

 

Status for arbeid med kartfesting av paleontologiske samlinger  

Arbeidet (fase I) er gjennomført og sluttrapport ble mottatt i september. Fase II med web-

publisering gjennomføres i regi av NHM i første halvår 2013.  

 

Samarbeid med Artsdatabanken om navn 

 

Artsnavnebasen 

Ei arbeidsgruppe med representanter fra NHM/GBiF, ADB og NTNU VM er nedsatt for å 

gjennomgå Artsnavnebasen. Gruppa skal komme med eventuelle forslag til løsninger eller ny 

funksjonalitet i artsnavnebasen som er nødvendig for utveksling av navn, samt foreslå en 

struktur for håndtering av navn som gjør det praktisk mulig for museene å få registrert sine 

objekter før navnekomiteene har godkjent navn. 

 

Gruppa fikk sitt mandat i mai 2012 og har gjennomført to møter. Workshop om webtjenester 

mellom utviklere i DUG og ADB ble  avholdt 27.-28.08. 2012. Gruppa har som mål å komme 

med en anbefalt løsning for utveksling av navn mellom MUSITs databaser og Artsnavnebasen 

innen 15.12. 2012.  

 

Koordineringsgruppa bemerker og vil ta kontakt med Artsdatabanken om at navnekomiteene 

må ajourføres.  

 

Taksonregister og «innhold» i Artsnavnebasen 

Artsdatabanken har avsatt midler i 2012 til å oppdatere innhold i Artsnavnebasen for 

prioriterte grupper. Universitetsmuseene via koordineringsgruppa har anbefalt et opplegg med 

oppdatering av navneregister for sopp. Arbeidet gjennomføres ved NHM og er godt i gang. 

Det har vært en forutsetning for migrering av soppdata fra NHM til ny MUSIT-applikasjon.  
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Sak 26/12: Handlingsplan for naturhistorie 2013 

 

Notat med fire vedlegg 

 

Koordineringsgruppa er ikke kjent med at det foreligger noen overordnede føringer fra styret 

for utarbeidelse av handlingsplan for 2013. En tar imidlertid hensyn til arbeidet som er 

igangsatt med utredning av nytt utviklingsrammeverk og ser at det ikke kan igangsettes nye 

utviklingsprosjekter ut over det som er i gang karplanter, for lav/sopp og entomologi.  Fokus i 

2013 vil være sluttføring av det som er igangsatt samt migrering. De foreslåtte aktivitetene 

innenfor de ulike prosjektene skal fra 2013 gis innbyrdes prioritering. 

 

Ettersom det ikke jobbes med flerårige handlingsplaner i MUSIT, melder 

koordineringsgruppa inn en realistisk handlingsplan for 2013 basert på tradisjonell lik 

ressursfordeling mellom kultur- og naturhistorie. Gruppa stiller imidlertid spørsmål til styret 

om dette er en ressursfordeling som skal videreføres ettersom utviklingsarbeidet er kommet 

mye kortere og restansene er mye større innenfor naturhistorie.  

 

Det arbeides godt i faggruppene og i fagmiljøene. Det foreligger konkrete planer/ønsker om 

aktiviteter i faggruppene langt ut over det som er foreslått i handlingsplanen for naturhistorie 

for 2013. Koordineringsgruppas bekymring er at ønsket og forventingene om felles nasjonale 

løsninger innenfor naturhistorie, kan gå over til resignasjon før en har fått anledning til å 

starte utviklingsprosjektene. For 2013 vurderes få utviklerressurser tilgjengelig i DUG som 

den begrensende faktoren for total aktivitet innenfor naturhistorie.  

 

 

Handlingsplan for naturhistorie 2013 tar hensyn til: 

 

 Pågående utredningsarbeid omkring nytt utviklingsrammeverk 

 Innmeldte behov fra faggruppene  

 Ressurssituasjon, kapasitet og kompetanse i DUG 

 Ressurssituasjon, interesse og kapasitet i museene 

 Mulige eksterne finansieringskilder 

 

Faglige aktivitetsområder: 

 

Karplanter. Flere av de foreslåtte tiltakene er delvis overført fra 2012 til 2013 for sluttføring. 

Faggruppa vil derfor bestå ut 2013. Det er viktig at faggruppa etablerer kontakt med 

faggruppe for sopp/lav for gjennomgang av felles problemstillinger for botanikk. 

Faggruppeleder og Tromsøs representant i koordineringsgruppa etablerer kontakt for å få 

aktivert Tromsø-miljøet.   

 

Entomologi. Utviklerressurser avsettes på samme nivå som (planlagt) i 2012. Det lages en 

handlingsplan med utgangspunkt i at applikasjonen settes i drift fra mars 2013, og at en plan 

for migrering følger av dette. Faggruppa kobles på prosessen og ny leder oppnevnes.  

 

Sopp og lav. Utviklerressurser avsettes på samme nivå som (planlagt) i 2012. 

Koordineringsgruppa ønsker at soppdata for alle museene migreres først. Det er viktig å få 

flere «nasjonale datasett», samtidig som en har fått finansiering fra ADB for å utbedre 

taksonregisteret for sopp i artsnavnebasen. Tromsøs soppdata kan da migreres etter 

Trondheim. Soppdata fra Bergen er eksportert til NHM, og en ber faggruppa og DUG vurdere 
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om sopp fra Bergen kan migreres i forbindelse med NHMs soppdata.  Migrering av lavdata 

fra NHM og Bergen kommer til slutt.  

 

Felles forvaltningsmodul. Hovedaktiviteten vil være felles gjennomgang og diskusjon om 

forvaltningsmodulen på MUSIT-naturhistories seminar 06.02. 2013 og oppfølgingen av dette 

i faggruppa og i museene.  

 

Samarbeid med Artsdatabanken om artsnavn  

Arbeidsgruppa vil komme med en anbefalt løsning for utveksling av navn mellom MUSITs 

databaser og Artsnavnebasen innen 15.12. 2012. Det er fortsatt uavklart om det er behov for å 

videreføre arbeidet i gruppa i 2013. 

 

Vedtak:  
Koordineringsgruppas leder sluttfører forslag til handlingsplan for 2013 basert på diskusjonen 

i møtet, innspill fra faggruppene og klargjøring av ressurssituasjonen i DUG. Endelig forslag 

sendes gruppas medlemmer for godkjenning før den sendes MUSITs styre innen 30.11. 2012. 

 

 

Sak 27/12: Seminar for MUSIT naturhistorie 06.02. 2013 

 

Notat  

 

Det ble i sak 20/12 vedtatt at koordineringsgruppe for naturhistorie vil arrangere et felles 

seminar for faggrupper, koordineringsgruppe, samlingsansvarlige/personale i januar/februar 

knyttet til pågående MUSIT-arbeid. Dato er nå satt til 06.02. 2013, og seminaret holdes på 

Gardermoen. Det er bestilt for 40 deltakere.  

 

Vedtak: 

Koordineringsgruppa prioriterer følgende tema på seminaret: 

- presentasjon og diskusjon om innhold i felles forvaltningsmodul for naturhistorie 

- tilgjengeliggjøring av naturhistoriske data i egne portaler (j.fr sak 23/12) 

- demonstrasjon/presentasjon av entomologiapplikasjon 

- tema felles for flere samlingstyper; etiketter, geografiregister, artsnavn/bruk av 

artsnavnebasen 
 

 

Det er viktig at det forberedes innlegg som får belyst sakene fra flere sider og som får i gang 

diskusjon. Invitasjon med foreløpig program vil bli sendt ut ca. 15.12. 2012. 

Koordineringsgruppas medlemmer melder tilbake om forslag til deltakere fra eget museum. 

 

 

Sak 28/12: Møteplan 2013 
 

Første møte i 2013 holdes 05.02. 2012 ved UiO/NHM.  

Videre møteplan avpasses i forhold til styrets møteplan.  

 

 

Sak 29/12: Eventuelt 
 

Ingen saker ble behandlet under eventuelt 
 


