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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

06.02. 2012/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 01. februar 2012 kl. 10.00-12.00  

Møtet ble holdt som telefonmøte 

 

  

* 

 

Deltakere: Svein G. Glenndal (DUG), Britt Hauge (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk 

museum), Arne C. Nilssen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tor Tønsberg 

(Universitetsmuseet i Bergen) og Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 01/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 09.11. 2011 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 09.11. 2011 ble godkjent med ett spørsmål og 

kommentar til sak 27/11: Registrering av samlingsdatabaser hos 

Datatilsynet/personvernombudet.  

 

MUSIT-databasene, dvs basene som driftes av MUSIT, ble meldt inn til personvernombudet 

ved UiO i 2011. Det er oppstått usikkerhet om prosedyren for innmelding er riktig da en nå 

har fått beskjed om at samlingsdatabasene klassifiseres som forskning. Dette må avklares med 

UiO. Fridtjof Mehlum og Svein Glenndal følger opp dette. Lokale samlingsbaser som fortsatt 

driftes av det enkelte museum, meldes i henhold til de enkelte universitets egne prosedyrer. 

 

En sak ble meldt som orienteringssak: Status etter møter 13. og 15.12. 2011 mellom 

Artsdatabanken og MUSIT om samarbeid om av artsnavn. 

 

 

Sak 02/12: Handlingsplan for naturhistorie 2012 

 

Notat. 

 

Status for arbeid i faggruppene og DUG ble gjennomgått ut fra rapporter fra faggruppene og 

muntlig orientering fra DUG i møtet. Rapporter forelå fra faggruppe for karplanter, 

entomologi og felles forvaltningsmodul.  

 

Entomologi: Gruppa som arbeider med utvikling av en pilot, har hatt tre samlinger og funnet 

en god arbeidsform. Det brukes mye tid og ressurser i museene både til samlinger og arbeid 

mellom samlingene. Både innleid prosjektleder og ekstra ressurser til import/testing har 

bidratt til å holde framdriften oppe. En ser også gevinst i form av gjenbruk av funksjonalitet 

utviklet for karplanter (for eksempel rapportformularer). Koordineringsgruppa og 

prosjektgruppa er imidlertid bekymret for framdrift i utviklingsarbeidet og ser at 
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utviklerressurser er en minimumsfaktor. Situasjonen er blitt ennå mer presset nå når den 

opprinnelige utviklerressursen er overført til 50 % stilling som vikar for DUGs leder. 

Koordineringsgruppa ber DUG om å sette opp en oversikt over disponerings av 

utviklerressurser i naturhistorie for 2012 og undersøke muligheter for å styrke denne 

oppgaven slik at framdriften kan opprettholdes.  

 

Felles forvaltningsmodul i naturhistorie: Faggruppa har hatt to samlinger med ekstern 

prosjektledelse der en har hatt fokus på en prosesskartlegging. Arbeidsform og framdrift 

oppleves som god, og prosjektet er i rute. 

 

Karplanter: Karplantedatabasen til Tromsø ble migrert i desember 2011. Endelig migrering av 

nordisk herbarium ved NHM skal være ferdigstilt til midten av februar. Faggruppa vil så 

møtes og legge endelig tidsplan for arbeidsoppgavene i 2012. Koordineringsgruppa vil 

sammen med faggruppa markere ferdigstillelse av felles nasjonal karplantebase i forbindelse 

med møte 08.05. 2012. 

 

Sopp og lav: Faggruppa leverte sitt innspill til handlingsplan for 2012 i november 2011. De 

har avventet endelig beskjed om avsatte ressurser i prosjektet for 2012. Det er avholdt et møte 

mellom DUG og faggruppeleder/fagmiljø ved NHM. Hovedressurs i utviklingsarbeidet vil bli 

stilt til rådighet fra ca 01.03. 2012 når endelig migrering av nordisk herbarium ved NHM er 

gjennomført. Leder for koordineringsgruppa informerer faggruppeleder og ber om at gruppa 

utarbeider arbeidsplan i tråd med dette. Det er fortsatt et ønske om at Tromsø Museum – 

Universitetsmuseet blir representert i faggruppa. Arne Nilssen følger opp dette.  

 

Håndtering av etiketter 

Det ble reist spørsmål om etikettutforming ligger spesifikt inne i mandatene for de enkelte 

faggruppene. Etiketter er ikke spesifisert i mandatene. I handlingsplanen for 2012 er det for 

karplantegruppa lagt inn en passus om at en ved eventuelle ekstra tildelinger og bruk av 

ekstern utviklerkompetanse kan realisere for eksempel utarbeidelse av nye etiketter.  

 

DUG hadde et møte med et eksternt firma om rapportgenereringsverktøyet Crystal Reports. 

Deres første vurdering er at produktet ser ut til å kunne håndtere mange typer rapporter, 

deriblant etiketter av forskjellig slag. Produktet må testes ut på noen kompliserte etiketter for 

å ta en endelig avgjørelse om det er egnet for våre behov. Koordineringsgruppa ønsker at en 

går videre med å teste ut det kommersielle produktet og ber DUG om å følge opp dette.  

 

Fra faglig side er det et behov og et ønske om å utarbeide en spesifikasjon av ulike krav 

knyttet til etiketten. Universitetsmuseet i Bergen v/Tor Tønsberg organiserer ei arbeidsgruppe 

som utarbeider en behovsbeskrivelse.  

 

 

Sak 03/12: Oppfølging av styresaker 

 

Notat. 
 

I referat fra MUSITs styremøte 23.11. 2011 foreligger flere saker/spørsmål til oppfølging i 

koordineringsgruppene 

 

Felles rapporteringsverktøy for MUSIT-arbeid i museene 
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Styret har bedt DUG og koordineringsgruppene om å utarbeide skjema for føring av "MUSIT-

timer" i museene. Koordineringsgruppa ble forelagt et enkelt skjema utarbeidet av DUG i 

samråd med lederne for koordineringsgruppene. Leder for koordineringsgruppa ferdigstiller 

skjemaet i tråd med diskusjonen på møtet, og distribuerer det videre til faggruppelederne.     

Gruppa oppfordrer museene til å ta i bruk skjemaet der de ikke har annet egnet 

rapporteringsverktøy.  

 

Ekstrasatsingen i naturhistorie – redegjørelse for bruk av midler 

I styremøtet den 23. november 2011 ble følgende vedtak fattet i V-sak 03/4-11  

”Naturhistorie: Årsrapport for 2011 og forslag til handlingsplan for 2012” 

 

Vedtak: Handlingsplanen for 2012 ble godkjent. Styret er glade for at samarbeidet innen 

naturhistorie nå fungerer godt. Styret er fornøyd med rapporten, men peker likevel på at det 

burde gå tydeligere fram hva midlene til ekstrasatsingen innen naturhistorie i 2011 har gått til. 

 

Koordineringsgruppa ser at en samlet oversikt med fordel kunne vært gitt i rapporten for 2011 

spesielt ut fra at regnskapsoversikten ikke inneholder opplysninger om det faktiske forbruket. 

Leder for koordineringsgruppa utarbeider et kort notat til orientering for Styret. 

 

Disponering av midler avsatt til web-arbeid i 2012 

I budsjett for 2012 er det satt av 500 000 til web-satsing og 400 000 og 350 000 til 

ekstrasatsing innen henholdsvis natur- og kulturhistorie. De 500 000 til web-satsing er gjort 

avhengige av at det kommer opp gode webutviklingsprosjekter innen mai 2012. Hvis ikke 

overføres de til en økning av ekstrasatsingene innen natur- og kulturhistorie. 

 

Det er igangsatt et enkelt web-prosjekt i geologi der eksisterende nettløsning 

(http://bryozo.uio.no/types/default.htm), gjøres mer tilgjengelig for allmennheten med fasserte 

søk og et enkelt grensesnitt. 

 

Koordineringsgruppe for naturhistorie vil ut over dette opprettholde sine synspunkter knyttet 

til handlingsplan 2012, der en prioriterer disponible ressurser inn mot applikasjonsutvikling 

gjennom økte utviklerressurser og prosjektledelse. Våre hovedsatsinger er 

applikasjonsutvikling for felles nasjonale løsninger i naturhistorie. På nåværende tidspunkt er 

en fornøyd med at tilgjengeliggjøring av biologiske data skjer gjennom Artsdatabankens 

portaler og GBiF. En avventer å ta stilling til andre mulige web-prosjekter til etter web-

seminaret i mai 2012. 

 

Styrets web-seminar i mai 2012 

Koordineringsgruppa støtter DUGs forslag til forarbeid ved museene med 

forventningsavklaringer og diskusjon om aktuelle tema for seminaret. 
 

 

 

Sak 04/12: Felles standard for behovsbeskrivelser og milepælsplaner i MUSIT 

 

Notat 

 

Dette er kommet en oppfordring om en standardisering av behovsbeskrivelser og 

milepælsplaner for alle faggrupper i MUSIT. Dette gir en klarere bestilling til DUG, det letter 

oppfølgingen for koordineringsgruppene og gir en mer enhetlig rapportering til Styret. 

http://bryozo.uio.no/types/default.htm
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Koordineringsgruppa ser at dette vil være nyttige verktøy på flere nivå i organisasjonen og ber 

om at dette implementeres fra 2012. En ber DUG v/Brit Hauge om å være behjelpelig slik at 

faggruppelederne får overført sine prosjektbeskrivelser og milepæler til det standardiserte 

verktøyet.  

 

 

Sak 05/12: Møteplan 2012 

 

Møteplan for 2012 er lagt opp i forhold til oppfølging av arbeid i faggruppene, rapporteringer 

til Styret og arbeid med neste års handlingsplan. 

 

01.02. 2012. Telefonmøte med oppfølging av handlingsplan og disponering av ressurser for 

2012, samt forberedelse til styremøte 16.02. 

 

08.05. Møte. Halvårsrapport fra koordineringsgruppa. Lansering av nasjonal 

karplanteapplikasjon felles med faggruppa. 

 

22.05. Web-seminar felles for Styret og koordineringsgruppene. 

Felles møte med entomologigruppa i tilknytning til dato for web-seminaret. Dato og sted 

avklares så snart endelig dato for web-seminaret er klart. 

 

04.09. Møte eller telefonmøte 

 

01.11. Møte med årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. 

 

 

Sak 06/12: Eventuelt 

 

Ingen saker meldt under eventuelt. 

 

 

Orienteringer 

  

Det er avholdt to møter i desember 2011 mellom MUSIT og Artsdatabanken om samarbeid 

omkring navn. Et foreløpig referat foreligger til intern orientering. Endelig referat sendes 

koordineringsgruppa og faggruppelederne når det er offentliggjort av Artsdatabanken. 

Oppfølging etter møtene blir egen sak i neste koordineringsgruppemøte.  

 

 

 
 


