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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

06.06. 2014/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 22. mai 2014 kl. 13.00-16.00.  

 

* 

 

Deltakere: Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Eirik Rindal 

(Naturhistorisk museum), Jenny Smedmark (Universitetsmuseet i Bergen) og Solveig Bakken 

(NTNU Vitenskapsmuseet). Jarle Ebeling (DUG), deltok under sak 25/14 og 26/14. 

 

* 

 

Sak 22/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 06.05. 2014 

 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møte 06.05. 2014 ble godkjent. Eirik meldte en sak under 

eventuelt: Registrering av samlingsmateriale som ikke eies av universitetsmuseene i 

entomologibasen. 

 

 

Sak 23/14 Databasekoordinatorer i naturhistorie 

 

Basert på diskusjonen i fellesmøte med kulturhistorie, ferdigstiller de to lederne for 

koordineringsgruppene et brev til museene der en ber om å få formalisert rollen som 

databasekoordinator. Det gis en kort frist for kommentarer på brevet fra koordineringsgruppas 

medlemmer. 

 

 

Sak 24/14 Sluttrapport fra faggruppe karplanter 
 

Faggruppe for karplanter startet sitt arbeid i 2009 og ble formelt avviklet fra 2014. De leverte 

sin sluttrapport til koordineringsgruppa 28.04. 2014. Rapporten ble gjennomgått og faggruppa 

takkes for å ha gjennomført et svært godt og banebrytende arbeid. I mars 2014 var alle 

samlinger ved de fem universitetsmuseene samt Agder naturmuseum og botaniske hage migrert 

til en felles nasjonal løsning, med totalt ca. 1,2 millioner poster. MUSIT og museene har nå kun 

én karplante-applikasjon istedenfor sju. 

 

Solveig utarbeider en oppsummering av rapporten som inngår i «Rapport på handlingsplan per 

15.05. 2014». Denne oppsummeringa sendes lederne for de naturhistoriske seksjonene ved 

museene.  
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Sak 25/14 Rapport på handlingsplan per 15.05. 2014 

 

Saksnotat med utkast til rapport på handlingsplan var sendt ut før møtet.  

Basert på diskusjonen og vurderingene i møtet, ferdigstiller Solveig rapport på handlingsplan. 

Det er viktig å få fram alt det positive som har foregått i 2014. Kommentarfrist settes til 01.06. 

2014.  

 

Oppfølgingspunkter som kom fram i forbindelse med status for arbeid i faggrupper og ad hoc-

grupper: 

- Jenny undersøker ved UM om det gjenstår flere datasett som skal migreres til 

entomologibasen. 

- Jarle og Eirik beskriver oppgaver som Bjørn Petter skal jobbe med for «frikjøpte» timer. 

Testing av koordinater og etikettarbeid er aktuelle oppgaver. Det bør også undersøkes 

om han kan bidra i arbeidet med spesifisering av moduler for lav. 

- Tommy, Heini og Stein må bli enige om rekkefølge på migrering av lavdatasettene ved 

VM og TMU. 

- NHM og UM må følge opp i arbeidet med spesifisering knyttet til utviklingsarbeid for 

lavapplikasjon. 

- Gruppa er positiv til å starte arbeid med migrering av mosedatasett høsten 2014. Dette 

må imidlertid ikke gå på bekostning av arbeidet med utvikling av felles lavdatabase. 

Straks de fire lavmodulene er ferdig utviklet, prioriteres migrering av lavdatasettene fra 

NHM og UM. 

- Jenny sjekker status for digitalisering og database for moser i Bergen 

 

 

 

 

Sak 26/14 Eventuelt 

 

Registrering av samlingsmateriale som ikke eies av universitetsmuseene i entomologibasen. 

 

Faggruppe for entomologi hadde bedt om koordineringsgruppas synspunkter på å utvikle et felt 

i entomologiapplikasjonen som gjør det mulig å registrere samlingsmateriale som ikke er 

magasinert ved og eies av universitetsmuseene. Koordineringsgruppa støtter et slikt forslag 

dersom det foreligger en intensjon/avtale om at denne typen samlinger skal overtas av ett av 

universitetsmuseene. Det er videre viktig at feltet er søkbart. Det vil sikkert være tilsvarende 

behov i de andre naturhistoriske databasene. I dag registreres f.eks. typemateriale av sopp i 

soppdatabasen selv om det er overdratt til utenlandske museer. Opplysninger om lokalisering 

føres inn i notefeltet.  

 

 

Orienteringer 

Solveig orienterte om tildelte tilskudd fra Artsdatabanken som muligens kan berøre MUSITs 

aktiviteter. 

 

 

Neste møte: Videomøte 13.08. 2014 kl. 13-14. 

 


