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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

20.02. 2014/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 12. februar 2014 kl. 10.30-16.00  

Møtested: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 

 

 

* 

 

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

Eirik Rindal (Naturhistorisk museum), Jenny Smedmark (Universitetsmuseet i Bergen) og 

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 01/14: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 07.11. 2013 

 

Innkalling samt referat fra møtet 07.11. 2014 ble godkjent.  

 

 

Sak 02/14: Velkommen til nye medlemmer i gruppa med gjennomgang av rapport 2013 

og handlingsplan for 2014 

 

Nye medlemmer fra 2014: Eirik Rindal erstatter Fridtjof Mehlum fra NHM 

og Jenny Smedmark erstatter Tor Tønsberg fra UM. Koordineringsgruppas medlemmer 

presenterte seg, sin bakgrunn og arbeidsoppgaver/ansvarsområder ved museet.  

 

Solveig Bakken orienterte om rapport 2013 og handlingsplan for 2014. Koordineringsgruppe 

for naturhistorie prioriterte i sitt møte 07.11. 2013 seks tiltak på handlingsplanen for 2014, der 

de mest omfattende tiltakene er å fullføre påbegynte utviklingsoppgaver innen entomologi og 

sopp og lav. For 2014 vurderes få utviklerressurser tilgjengelig i DUG som den begrensende 

faktoren for total aktivitet innenfor naturhistorie, mens den største usikkerheten ligger i 

hvordan utviklings- og migreringsarbeidet i de ulike prosjektene følges opp i de involverte 

fagmiljøene. 

 

Eirik Rindal stilte spørsmål med prioritering av tiltak i handlingsplanen for 2014 der en har 

flere tiltak som førsteprioritet. Dette kan gjøre det vanskeligere å prioritere internt ved 

museene, samle ressurser og få god gjennomføringsevne. Koordineringsgruppa tar med dette 

viktige innspillet til dialogmøtet med styret. 

 

 

Sak 03/14: Status for arbeid i faggruppene og DUG 

 

Koordineringsgruppa fikk en orientering om status for arbeid i faggruppene og DUG gjennom 

rapport fra faggruppe sopp og lav og adhoc-gruppene «Samarbeid med Artsdatabanken om 

navn» og «Etikett-prosjektet», samt muntlig orienteringer fra DUG v/Jarle Ebeling og 
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faggruppe entomologi v/Eirik Rindal. 

 

Entomologi 

Orientering v/Eirik Rindal basert på samtale med faggruppeleder Geir Søli. 

Det har ikke vært mye aktivitet i regi av faggruppa i 2014. Det planlegges møte i 

månedsskifte februar/mars. Det har vært arbeidet med import/klargjøring for import. En 

import av 70 000 poster fra NHM har ikke vært helt vellykket, da datasettet ikke var validert. 

VM er noe på etterskudd med å få dataene på plass etter at første import inneholdt en del 

feilplasseringer mellom ulike felter. UM har fått datadump av 300 000 poster fra en gammel 

Oracle-versjon der data må «maseres» mhp koordinater, taksonregister, stadier og kjønn. 

Spørsmålet er igjen hvor mye skal klargjøres før import skjer, og hvor mye kan ryddes i 

etterkant av import? Ved TMU er de avventende og venter på at plasseringssystematikken kan 

løses. 

 

Når det gjelder applikasjonen, har en brukt en god del tid på utvikling av noen fellesløsninger 

som gjeler både botanikk og zoologi. Faggruppeleder melder at applikasjonen har høy 

brukerterskel og en ønsker gode redigeringsmuligheter. 

 

Koordineringsgruppa ønsker at faggruppa skal presentere applikasjonen med data fra alle 

museene på seminaret 02.04. 2014. Dette som en oppfølging av seminaret i 2013. En er 

imidlertid bekymret for framdriften i prosjektet og at DUG og fagmiljøene i museene venter 

og venter på hverandre.  

 

Veien videre: 

NHM: Eirik organiserer og samordner ressurser internt ved NHM slik at arbeidet prioriteres 

med import av 70 000 poster samt klargjør status for datasett av lepidoptera og diptera.  

VM: Solveig følger opp at migreringsarbeidet ved VM prioriteres. 

UM: Jenny kontakter Per Djursvoll og klargjør om en begrenset del av UMs datasett kan 

klargjøres til import før 02.04. 

TMU: Geir kontakter fagmiljøet og avklarer om (noe) data kan migreres innen 02.04. 

 

Alle melder tilbake til Jarle. 

 

 

Sopp og lav 

Koordineringsgruppa har mottatt rapport fra faggruppeleder Tommy Prestø. Det ble avholdt et 

møte i faggruppa i desember 2013, dessverre måtte både avtroppende og påtroppende 

faggruppeleder melde forfall til møtet. Det viktigste resultatet fra møtet var at løsningen for 

håndtering av innblandingsarter ble diskutert og «godkjent».  

 

Faggruppa har ikke hatt møter så langt i 2014, men DUG har hatt arbeidsmøter med Timdal 

på NHM. Timdal, Prestø og Holien har hatt arbeidsmøte ved VM. Prestø har dessuten hatt 

kontakt både med Räma og Mathiassen, TMU og med Botnen, BM. Tor Tønsberg erstatter 

Astri Botnen som medlem i faggruppe for sopp og lav fra UM fra 01.02. 2014. 

Det har i 2014 pågått migrering av soppdata fra gammel til ny Oracle-applikasjon ved TMU, 

og alle data er nå på plass i ny Oracle-applikasjon. DUGs test viser kun feil for taksonnavn, 

og da kun der det er forventet feil pga. mangler i taksonregister. Neste steg i prosessen er 

fullskala testing av migreringen som må prioriteres av TMUs fagmiljø.  

 

Når det gjelder migrering av lav ved TMU og VM, er man avhengig av at modulen for 
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kjemiske analyser utvikles. Det arbeides for tiden både med kravspesifikasjon og utvikling av 

flere analysemoduler. Det springende punktet har vært om en skal migrere data først og så 

strukturere analysedata i ettertid. 

 

Faggruppeleder ønsker klargjøring om det gjenstår timeressurser hos innleid 

prosjektkoordinator for videre arbeid med sopp og lav, og hvilke oppgaver 

prosjektkoordinator kan utføre. Prosjektkoordinator sender oversikt over timeforbruk til 

Solveig og Jarle, og Eirik avklarer når de gjenstående timene kan stilles til disposisjon for 

faggruppa. 

 

Koordineringsgruppa ønsker at faggruppa skal presentere applikasjonen med data fra alle 

museene på seminaret 02.04. 2014. For at dette skal være mulig må TMU komme i 

produksjon. 

 

Veien videre: 

TMU: Geir sørger for at TMUs fagmiljø prioriterer fullskala testing av migreringen og sier 

ok. 

VM: Solveig formidler koordineringsgruppas ønske til faggruppeleder som avklarer med 

Timdal om det er mulig å migrere soppdata fra UM innen 02.04. 

NHM: Eirik sørger for at gjenstående timer for prosjektkoordinator stilles til disposisjon for 

faggruppa. 

 

 

Etikettprosjekt 

Botanikkprosjektet har kommet fram til en felles løsning for botanikk og har utviklet en 

kravspesifikasjon. Løsningen baserer seg på bruk av om QR-kode på etiketten. 

Botanikkgruppa leverte sin rapport 06.11. 2013. Det er behov for å finne gode løsninger for å 

lage utskrifter av etiketter og koordineringsgruppa har bedt Einar Timdal og Bjørn Petter 

Løfall om å komme med forslag til hvordan dette kan gjøres. Dette arbeidet er ikke påbegynt.  

 

Eirik orienterte om at NHM har en løsning for etikettproduksjon som baserer seg på 

«hyllevare». Denne løsningen må vurderes av Vidar Bakken (DUG) og Bjørn Petter Løfall 

(NHM).  

 

Veien videre: 

Jarle kontakter Vidar Bakken og Bjørn Petter Løfall og ber om at de ser på den overordnede 

løsningen som finnes ved NHM. Resultatet av denne vurderingen sendes også Jenny og Eirik.  

 

 

Samarbeid med Artsdatabanken om navn 

"Ad-hoc-gruppa" for samarbeid om navn MUSIT - Artsdatabanken har ikke hatt møter så 

langt i 2014, men Bendiksby og Prestø, VM hadde 04.02.14 møte med Moen og Olsen fra 

Artsdatabanken. Møtet hadde to hovedtema; 1. Framtidig arbeid med taksonregister for 

karplanter og 2. On-line validering av navn i MUSIT-basene basert på Artsnavnebasen. 

 

Prestø har bedt DUG om kopi av «MUSIT-registeret» som er lagt inn «lokalt» ved de enkelte 

delsamlingene. Når gruppa har mottatt «MUSIT-registeret» og sett på det, så vil 

Artsdatabanken sammenlikne det med HERB og Artsnavnebasen. Oddvar Pedersen og Prestø 

skal bistå Artsdatabanken i analysen og rydde unna enkle faglige problemstillinger. På vegne 

av karplantekonservatorene søker Bendiksby Artsdatabanken om midler til arbeid med 
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taksonnavn på karplanter når utlysningen kommer senere i vinter. 

 

Det er fortsatt ønskelig med on-line validering av taksonnavn ved innskriving i Oracle-

applikasjonene i naturhistorie. Valideringen skal baseres på Artsnavnebasen. Forrige gang en 

sjekket mulighetene for on-line validering av navn, var det to viktige innspill som stoppet 

dette eller medførte bekymringer. Det ene var faren for forsinkelse mellom innskriving av 

taksonnavn i Oracle-applikasjonene. Det andre var sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til 

«sammenkoblingen» mellom Oracle-applikasjonen og Artsnavnebasen. Prestø har bedt DUG 

vurder om det har skjedd tekniske endringer i ny Oracle-klienten eller andre steder som tilsier 

at «on-line validering» nå er mulig å få til eller om en fortsatt skal basere seg på validering av 

navn mot «lokale» MUSIT-kopier av taksonregistrene. 

 

DUG v/Jarle anbefaler at en fortsatt venter med on-line validering inntil det er foretatt 

oppdateringer for de aktuelle gruppene i artsnavnebasen, dvs at en fortsatt laster ned 

navneregister til de lokale MUSIT-databasene.  

 

Karplanter 

Det gjenstår sluttføring av noen utviklingsoppgaver (lånebasen, søkeoppsett, og 

personregisteret) for karplanter, disse vil bli håndtert i arbeidet med sopp/lav og entomologi.  

Faggruppa legges ned når en har fått etablert ei ekspert/superbrukergruppe for drift og 

koordinering av samlingsforvaltning i naturhistorie. Solveig ber faggruppa levere en 

sluttrapport innen 31.03. 2014. 

 

 

Sak 04/14: Etablering av gruppe for «Naturhistorie IT» sak overført fra 2013 

Saken ble diskutert basert på utsendt saksnotat, referat fra møte 07.11. 2013 og rapport fra 

gruppa som evaluerte MUSIT. 

 

Det er enighet om at slike oppgaver må ivaretas og forankres godt i museene, og at tida er 

moden for å etablere ei slik gruppe nå når faggruppe for karplanter avvikles. Betegnelsen «IT-

kontaktperson» og «Naturhistorie IT» kan misforståes.  

 

Det er ulik organisering av relevant kompetanse og ressurser ved museene og universitetene 

som kan bidra til å løse disse oppgavene. Det er behov for et mer omfattende saksunderlag 

som beskriver tiltenkte arbeidsoppgaver og ansvarsområder samt kompetansekrav for disse 

«IT-kontaktpersonene». Jarle utarbeider et saksunderlag som sendes Solveig. Saken bør 

fremmes for MUSITs styre for å få drahjelp. Den er også relevant å ta opp i dialogmøte 

mellom styret og museumslederne. 

 

 

Sak 05/14: Seminar for MUSIT naturhistorie 02.04. 2014 – program og deltakelse 

 

MUSITs styre bevilget i V-sak 03/4-13 kr. 75 000 til gjennomføring av et heldagsseminar for 

naturhistorie i 2014. Seminaret holdes 02.04. 2014 på Park Inn Hotell på Gardermoen. 

Deltakere på seminaret i 2013 har fått informasjon om dato og sted. 

 

Naturhistorisk museum inviterer til et seminar om naturmangfold 01.04. 2014 der mange av 

de samme personene kan komme til å delta. En må derfor sørge for god koordinering slik at 

programmet på de to seminarene ikke blir «konkurrerende»/overlappende. 

Koordineringsgruppa arbeider videre med følgende tema på seminaret 02.04.: 
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Arbeid med utviklingsprosjekter/ status for arbeid i faggruppene 

 Karplanteprosjektet fra A til Å v/Tommy Prestø (hovedinnlegg) 

 Entomologi hvor er vi? v/Geir Søli 

 Sopp og lav hvor er vi? v/Tommy Prestø? 

 

Navneregister og muligheter i «Artsnavnebasen». v/Toril L. Moen fra Artsdatabanken  

 

NorBOL: Ny nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding. v/Torbjørn Ekrem VM 

 

Tilgjengeliggjøring/portalisering – hva har skjedd siden sist? 

 Samarbeid mellom Bergen museum og GBiF om utviklingen av en portal for 

karplanter v/GBiF/UM  

 Samlingssøk – et studentprosjekt ved NTNU v/Torkild Bakken VM 

 Artskart 2.0 v/Artsdatabanken 

 

Digitalisering på mange måter v/Eirik Rindal NHM 

Med påfølgende gruppediskusjoner 

 

«Nye MUSIT» med informasjon om ny MUSIT-avtale, styre, daglig leder 

 

Veien videre 

Solveig sender epost til GBiF Norge og hører om status og om det er mulig å presentere 

portalen for karplanter på seminaret. Jenny vurderer kvaliteten på sluttproduktet. 

Solveig kontakter Artsdatabanken og hører om det er noe aktuelt å presentere fra Artskart 2.0. 

Solveig kontakter påtroppende styreleder og hører om han kan delta på seminaret med en 

presentasjon av «Nye MUSIT». Solveig sender deltakerliste fra 2013 til gruppas medlemmer. 

 

 

Sak 06/14: Møteplan 2014 

 

18.03. 2014: Videomøte kl 13.00-14.30 med klargjøring av program og fordeling av oppgaver 

under seminaret. Alle må sørge for å ha kamera og mikrofon. Jarle sender ut bruksanvisning 

for oppkobling.  

 

01.04. 2014: Møte mellom koordineringsgruppa og faggruppelederne på ettermiddagen 01.04. 

Solveig informerer faggruppelederne om møtet. 

 

Møte i uke 21 (19.-23.05.): Koordineringsgruppemøte og mulig fellesmøte med kulturhistorie.  

Solveig avklarer med Espen Uleberg om dato. 

 

Orienteringssaker  

Gjennomføring av virksomhetsanalyse 

Solveig Bakken orienterte om bakgrunn for virksomhetsanalysen, tidsplan og organisering av 

arbeidet. Det er behov for å klargjøre hvordan høringsmøtene ved museene skal 

gjennomføres. Solveig ber prosjektkoordinator Karstein Hårsaker sende ut ytterligere 

informasjon om dette til koordineringsgruppas medlemmer. 


