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Geologiske samlinger – Tromsø Museum  
Elsebeth Thomsen, Anette Högström & Odile Wallerath 

 

Rutiner & retningslinjer Vedlegg Manglende rutiner 
Overordnede 
problem 

Mangel av plass til arbeid og bevaring.  

Innsamling Bare den 
paleontologiske 
samlingen er 
aktiv hva 
gjelder 
innsamling  

Materiale som samles inn 
er knyttet til forsknings-
prosjekter eller formidling 

  

Feltarbeid HMS – centrale UiT rutiner 
følges. 
Feltarbeid planlegges etter 
det aktuelle 
forskningsprosjektet. 
Metoder etter hva som er 
aktuelt for prosjektet 

  

    
Aksesjoner Innlevert 

materiale 
Tas imot hvis de er viktige, 
Unika, og eller 
supplerende 
Material som er tenkt 
innlemmet i samlingen er 
magasinert fra første dag 
(dvs. også uten å være 
katalogisert/ datareg.). 

  
 

Dokumentasjon Databaser og 
etiketter 

Hver prøve gis 1 unikt 
samlings nummer. 
Nummer monteres på 
enten eksemplaret 
eller/og dens emballasje. 
All tilgjengelig data legges 
inn i databasene. 
Etikettene skrives ut fra 
databasen. 
Etiketter oppbevares alltid 
sammen med prøven 
(sammen med eventuelle 
eldre etiketter-
etiketthistorikken).   

FileMaker 12 
brukes 
 
Vedlegges; 
Registrerings 
skjema. 
Eksempel på 
Etikett. 

Mangler; 
Oppbevaringsrutiner for 
dokumentasjon 
(fotografier, dagbøker, 
o.l.) inngår pr. i dag ikke 
direkte i samlingen (ikke 
knyttet til en arkivnøkkel 
e.l. ). 
 

Kassering Det som ikke er 
aktuelt for 
samlinga 
vurderes for 
bruk til 
formidling el. 
annet så langt 
som mulig 

   

Tilgjengeliggjøring Publisering Vitenskapelig og 
populærvitenskapelig 
publisering    
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Digitalt Publiserte vitenskapelige 
artikler ofte tilgjengelige 
digitalt, databasene er det 
ikke ennå. 

  

    
Bevaring Spesialprøver  Vurderes i hvert enkelt fall 

med hensyn til 
behandling, oppbevaring 
og tilgjengeliggjøring av 
informasjon 
 

  

Unika Deler av Unika & 
typematerial oppbevares i 
safe eller magasin 

  

Konservering / 
restaurering 

Utføres av kvalifisert 
person ved behov, aktive 
tiltak vurderes etter 
mottak fra felt. 

  

Sikring Brann og 
lignende 

TMU – her foreligger 
sentrale planer for hele 
TMU. 

  

Evakuering Plan for evakuering av 
særlig Unika finnes hos 
administrasjon (TMU) med 
nødvendig informasjon. 

 Mangler: Ikke utarbeidet 
rutine for selve 
evakuering (?), og ikke 
tilrettelagt for 
rask/effektiv evakuering 
(spredt plassering av 
objektene). 

Utlån Vurderes for 
hvert enkelt fall 

Utlånsskjema 
Original etiketter sendes 
aldri med utlån (kopier), 
det tas også bilder for 
utlån. 

Vedlegges; 
Utlåns skjema 
(generelle 
betingelser) 

 

Analyser TMU gjør ikke 
egne analyser 

Primært av det prosjekt 
materialet er innsamlet av, 
og der prøve innsamling 
gjørs for bestemte 
analyser. Om mulig vil 
TMU ha referanse prøver 
bevart. 
Se utlånsskjema (også for 
utlån til analyse - omtales 
vesentlige betingelse) 
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☐ loan	  at	  your	  request	  	  	  	  	  ☐ for	  examination	  at	  our	  request	  	   ☐ 	  in	  exchange	  	   ☐ a	  gift	  

☐ return	  of	  material	   	   ☐ for	  preparation 

Catalogue
No. 

Description of specimen Locality Number of 
specimens 

Remarks 

     

     

     

     

     

 

 

 

       Conditions:

The loan is made for a period of:    

Initiated by:  

 

The material above is received on:____________ 
     (date) 
 
By:_____________________________________ 
   (name) 

(please sign and return) 

 

 

1) In connection with material sent out for 
identification all types and uniques must be 
returned. 

2) Retention of any other material is permitted 
only on definite arrangement. 

3) Dividing or preparation of any specimen 
requires a permission in writing from the 
museum, and every preparation must be 
labelled and returned together with the 
specimen in question.  

4) From publications where material from the 
museum is mentioned one electronic or two 
paper reprints should be forwarded to the 
Department of Natural Sciences, Tromsø 
University Museum. 
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