
 1 

MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

12.09. 2012/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 11. september 2012 kl. 11.00-15.30  

Møtested: Park Inn Oslo Airport Hotell, Gardermoen 

 

 

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Arne C. Nilssen 

(Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og 

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

  

 

Sak 13/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 22.05. 2012 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 22.05. 2012 ble godkjent. 

 

Sak 18/12 ble behandlet før sak 16/12. 

 

To saker ble meldt under eventuelt: 

1. Forslag til eventuelle omdisponeringer av midler avsatt av Styret til websatsing. 

2. Tilgjengeliggjøring av saksdokumenter av interesse ut over internt MUSIT-arbeid. 

 

Arne C. Nilssen orienterte om at han har forskningsfri fra august 2012, og at Tromsø museum 

arbeider med å finne en ny representant i koordineringsgruppa. En håper at dette er på plass til 

neste møte i november.  

 

 

Sak 14/12: Status for arbeidet i faggruppene, DUG og adhoc-gruppene 

 

Notat med 3 vedlegg. 

 

Status for arbeid i faggruppene og adhoc-gruppene ble gjennomgått ut fra skriftlige innspill og 

referater, samt supplert med opplysninger fra koordineringsgruppas medlemmer under 

saksgjennomgangen. Jarle Ebeling ga en status for DUGs arbeid i tilknytning til 

gjennomgangen av arbeidet i gruppene.  

 

Status for faggruppenes arbeid 

Det er generelt liten aktivitet i faggruppene i perioden juni til og med august på grunn av 

feltarbeid og ferieavvikling.  
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Karplanter  

Ved NHM ble den nye karplanteapplikasjonen tatt i bruk våren 2012, og de har høsten en del 

erfaringer. 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 at omfattende søk tar lang tid. Dette må dokumenteres mer systematisk slik at 

utvikler kan søke og rette feil. Import via Excel er testet grundig og «gitt godkjent» ved 

NHM. Tilsvarende tester må gjennomføres ved VM og BM. Faggruppa ønsker at migrering 

av datasett fra Agder naturmuseum og Stavanger museum kan prioriteres høsten 2012. 

Arbeidet er avhengig av tilgjengelige ressurser ved NHM som fortsatt jobber med soppdata. 

Fridtjof Mehlum følger opp hvordan dette tidsmessig ligger an. 

 

Fungerende faggruppeleder har tatt initiativ til møte for å planlegge og prioritere aktiviteter 

for resten av 2012. Faggruppa må også avklare hvem som fungerer som leder resten av 2012. 

 

Sopp og lav 

Faggruppa har ikke hatt møte siden mai, og vil møtes først i oktober når feltsesongen er 

avsluttet. Det er i mellomtiden jobbet med forberedelser til migrering av soppdata fra NHMs 

gamle base til ny base. Foreløpig testimport ser bra ut. DUG stiller spørsmål om online-

validering av taksonnavn er realistisk for versjon 1. Dette må faggruppa diskutere med 

utvikler. Faggruppas arbeid ligger fortsatt ca 2 mnd etter oppsatt plan, noe som skyldes 

forsinket oppstart fra januar 2012.   

 

Entomologi 

Pilotgruppa har ikke hatt møte siden avrapporteringen til koordineringsgruppa 22.05. 2012. 

De har siste møte med prosjektleder 11.09. 2012 for å utarbeide plan for sluttføring av 

arbeidet med piloten.  

 

Bergen museum etterlyser raskere respons fra DUG på driftsmeldinger knyttet til den gamle 

entomologibasen som MUSIT drifter for BM. Det viser seg at de fleste av de innmeldte 

behovene er videreutviklingsoppgaver i forbindelse med migrering av data, og ikke 

driftsoppgaver. DUGs leder vil be utvikler om å reise til Bergen for å løse problemene i 

samarbeid med lokalt personale. Koordineringsgruppa ber om at behov for tjenester knyttet til 

utvikling meldes inn i forbindelse med handlingsplanarbeidet for neste år. 

 

Felles forvaltningsmodul i naturhistorie     

Prosjektledelsen og faggruppeleder presenterte status for gruppas arbeid i møte med 

koordineringsgruppa 22.05. 2012. Arbeidet i faggruppa ligger foran skjema. 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. Rapport med behovsanalyse og 

overordnet kravspesifikasjon ble mottatt 06.07. 2012. 

 

Omfang og innhold på modulen samt igangsettelse av videre utvikling ble tatt opp som egen 

sak 16/12. 

 
 

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.  
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Etikettprosjekt 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeid med etiketten.  Det framkommer av mottatte 

innspill så lagt at det sannsynligvis blir forskjellige typer for botanikk, geologi og zoologi.  En 

har mottatt notat men en grundig gjennomgang av etikettbehov for geologi fra Franz Josef 

Lindemann, NHM. Tor Tønsberg følger opp dette og ber om at Lindemann også innarbeider 

innspillene fra de andre geologiske miljøene. Tor Tønsberg følger også opp slik at aktiviteten 

på botanikk og zoologi gjenopptas i høst.  

 

Jarle Ebeling orienterte om at DUG foreløpig ikke har valgt å gå videre med testing av Crystal 

Reports som mulig verktøy for etikettproduksjon. Dette skyldes dels kapasitetsproblemer i 

DUG, dels at verktøyet er nokså omfattende slik at det blir litt for store omkostninger for 

miljøene dersom det skal kjøpes inn og kun benyttes til etikettproduksjon.  

 

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 palentologiske samlinger  

Jarle Ebeling orienterte om at arbeidet er gjennomført og at sluttrapport vil komme i løpet av 

september.  

 

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 er oppnevnt og fikk sitt mandat i mai 2012. Første møte i gruppa ble avholdt 01.06. 

2012 med gjennomgang av mandat og fordeling av oppgaver. Workshop om webtjenester 

mellom utviklere i DUG og ADB avholdt 27.-28.08. 2012.  

 

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 karplanter i og med at alle museene nå bruker felles 

applikasjon for denne gruppa. Arbeidet skulle utføres høsten 2012, men en har nå fått beskjed 

om at det ikke kan settes i gang før juni 2013.  

 

Koordineringsgruppa vil som første alternativ undersøke om det er mulig å få i gang 

tilsvarende aktivitet for sopp høsten 2012. Fridtjof Mehlum avklarer med faggruppeleder og 

personale ved NHM om dette kan gjennomføres.  
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Sak 15/12: Faggruppe entomologi. Ny sammensetning og ledelse 

Arne C. Nilssen orienterte om at han har forskningsfri fra august 2012 og at Tromsø museum 

må finne en ny representant i faggruppe for entomologi. Det må også utnevnes en ny leder for 

faggruppa.  

 

Det er ønskelig at konservatorer fortsatt er godt representert i faggruppa. Dette kan løses ved 

at NHM deltar med to entomologer i gruppa dersom Tromsø museum stiller med en teknisk 

tilsatt. En ber Tromsø museum avklare sin representasjon til neste møte. Koordineringsgruppa 

tar deretter stilling til gruppeledelse.  

 

 

Sak 16/12: Rapport fra gruppe felles forvaltningsmodul 

 

Rapport vedlagt 

 

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

gruppas arbeid. Det er en god rapport med klare anbefalinger. Den reiser flere prinsipielle 

spørsmål som må avklares før en detaljert kravspesifikasjon kan utarbeides og et 

utviklingsarbeid kan igangsettes. Dette gjelder for 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 vil derfor arrangere et 

seminar i januar/februar 2013 hvor faggruppelederne og andre sentrale personer i 

samlingsforvaltningen deltar for å få en felles gjennomgang og diskusjon om 

forvaltningsmodulen.  

 

Igangsetting av et nytt utviklingsprosjekt innenfor naturhistorie vil også avhenge av 

tidsplanen for overgang til ny IT-infrastruktur i MUSIT.  

 

 

Sak 17/12: Oppfølging av saker fra MUSITs styremøte 24.05. 2012 
 

Referat fra Styremøtet vedlagt 

 

Portaliseringsgruppe (04/2-12) 

Solveig Bakken og Jarle Ebeling orienterte om Styrets vedtak.  

Det skal opprettes ei ny faggruppe for portalisering og tilgjengeliggjøring. Den skal ha minst 

ett medlem fra hvert universitetsmuseum og dekke både kulturhistorie og naturhistorie 

Lederne av koordineringsgruppene skal være medlemmer i faggruppa. 

Gruppas mandat omfatter oppgaver som krever at ulike kompetanseområder er representert. 

Leder for DUG har bedt lederne for koordineringsgruppene om råd og forslag til 

sammensetting av gruppa.   

Koordineringsgruppas medlemmer har foreløpig ingen klare kandidater til å delta i ei slik 

gruppe. En støtter derfor forslaget om at hvert museum kan foreslå inntil to representanter, og 

at DUGs leder i samråd med koordineringsgruppenes ledere lager et forslag til en endelig 

gruppesammensetning.   
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Styrets prioriterte web-prosjekter i 2012 (05/2-12) 

Jarle Ebeling orienterte om at Styret har prioritert tre webprosjekter i 2012 

1. Karttjeneste WMS 

2. Publisering av fagtekster arkeologi 

3. «Min samling» 

Med så sein oppstart av prosjektene, er det mest realistisk at kun karttjeneste WMS realiseres 

i 2012. 

  

 

Ny IT-infrastruktur (07/2-12) 

Jarle Ebeling orienterte om Styrets vedtak.  MUSITs sekretariat tar initiativ overfor Styret for 

å få en presisering av vedtaket og et mandat for oppgaven som skal gjennomføres. Tidsplanen 

må også justeres i henhold til mandatet som gis.  

 

Jarle Ebeling ga videre en orientering om dagens IT-infrastruktur, de umiddelbare behov en 

har for oppdatering og hvordan dette vil påvirke ressurssituasjonen for utviklingsprosjektene 

framover. 

 

  

Sak 18/12: Kartlegging av samlinger ved museene med behov for applikasjonsutvikling 

og/eller forvaltning i regi av MUSIT 

 

Kartleggingsskjema vedlagt 

 

Jarle Ebeling orienterte om bakgrunnen for kartleggingen. Koordineringsgruppa ser nytten av 

å få en samlet oversikt over samlinger museene ønsker MUSIT skal utvikle databaseløsninger 

for, eller migrere data over i eksisterende løsninger som MUSIT drifter.  

 

Koordineringsgruppas medlemmer organiserer kartleggingsarbeidet ved det enkelte museum, 

og ber om at en får minst en mnd frist på arbeidet.  

  

 

Sak 19/12: Erfaringer fra samarbeidet med NTNU IT 

 

Notat vedlagt 

 

Solveig Bakken orienterte om bakgrunnen for mottatt notat fra NTNU IT. 

Koordineringsgruppa ser at notatet trekker fram mange momenter som en har erfart gjennom 

de siste årene når det gjelder manglende utviklerkapasitet i DUG, ressurskrevende 

driftssituasjon i MUSIT med mange ulike applikasjoner som skal driftes, behovet for bedre 

prosjektledelse og prosjektstyring, organisering av virksomheten og behovet for ny IT-

infrastruktur. 

 

Synspunktene fra NTNU IT er også sammenfallende med notat sendt fra koordineringsgruppe 

for kulturhistorie til Styrets møte 24.05. 2012.  

 

De relevante momentene i notatet sammenstilles og legges ved referatet som oversendes 

Styret.  
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Sak 20/12: Eventuelt 

 

1. Forslag til eventuelle omdisponeringer av midler avsatt av Styret til websatsing. 

Alle de tre prioriterte tiltakene i Styrets websatsing blir ikke gjennomført i 2012. Av 

Styrets vedtak kan en forstå at eventuelle ubenyttede midler kan fordeles til andre 

prioriterte tiltak innenfor natur- og kulturhistorie.  

 

Koordineringsgruppe for naturhistorie foreslår å bruke evt. udisponerte midler til: 

 

A. Karplanter:  

Migrering av gjenstående datasett for utenlandske karplanter ved Tromsø museum.  

Kvalitetsheving av migrerte data til ny karplanteapplikasjon ved Vitenskapsmuseet.  

Kvalitetsheving/georeferering av karplantedata ved Bergen museum (Tor Tønsberg 

sjekker kapasitet).  

 

B. Gjennomføring av felles seminar for faggrupper, koordineringsgruppe, 

samlingsansvarlige/personale i januar/februar knyttet til pågående MUSIT-arbeid. 

Felles forvaltningsmodul 

Arbeidsprosesser i utviklingsprosjekter 

Etiketter 

Geografiregister 

 

 

2. Tilgjengeliggjøring av saksdokumenter av interesse ut over internt MUSIT-arbeid. 

Fridtjof Mehlum etterspurte en praktisk løsning for å tilgjengeliggjøre saksdokumenter 

for andre interesserte ved museene ut over de som jobber i faggruppene. 

 

Jarle Ebeling følger opp dette ønsket slik at det ivaretas i den nye wikiløsningen som 

DUG jobber med. Det anbefales en pålogging via Feide.  

 

 

 

Neste møte 

  

Torsdag 22.11. 2012 ved Naturhistorisk museum. 

 

 

 
 


