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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

30.03. 2014/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 18. mars 2014 kl. 12.30-14.00  

Møtet ble holdt som videomøte 

 

* 

 

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

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

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 08/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 12.02. 2014 

Innkalling, saksliste samt referat fra møtet 12.02. 2014 ble godkjent.  

Status for migreringsarbeidet i faggruppene ble meldt som sak under eventuelt. 

 

 

 

Sak 09/14 Seminar for MUSIT naturhistorie 02.04. 2014.    

Program, deltakelse og fordeling av oppgaver 

Det er et tett program med mange ulike tema. En ønsker fortsatt å sette av noe tid til diskusjon i 

mindre grupper. Dette legges til Eiriks innlegg om «Digitalisering på mange måter» på slutten 

av dagen. 

 

Per 18.03. er det 26 påmeldte til seminaret inklusive inviterte innledere. Solveig sender ut 

påminnelse om frist for påmelding, og medlemmene i koordineringsgruppa kontakter inviterte 

som ikke har svart.  

 

Jarle tar ansvar for det praktiske knyttet til konferansehotellet. Solveig ønsker velkommen og 

introduserer styreleder. Geir leder første økt, Eirik andre økt og Jenny siste økt. Solveig spør 

Fridtjof Mehlum om han kan bidra med en oppsummering.  

 

 

Sak 10/14 Observatør i MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie 

 

MUSITs vedtekter sier at «Eksterne institusjoner som det er naturlig å samarbeide med, så som 

Artsdatabanken og Riksantikvaren, kan ha fast observatørstatus i relevant koordineringsgruppe. 

 

Koordineringsgruppe for naturhistorie diskuterte behov for og tidspunkt for å invitere en person 

fra Artsdatabanken som observatør i gruppa, og konkluderte med følgende: 

- Artsdatabanken er en viktig samarbeidspartner 

- Det er mest relevant for samarbeidet omkring navn, taksonregister og artsnavnebasen 
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- Både vår gruppe og Artsdatabanken kan ha nytte av en slik ordning 

- Det er viktig at observatøren forstår sin rolle som observatør 

- En ønsker at koordineringsgruppa blir godt kjent og kommer godt i gang med sine 

oppgaver før en inviterer inn en observatør 

 

 

 

Sak 11/14 Avklaringer knyttet til møte 01.04. 2014: Tidspunkt, sted og agenda 

 

Koordineringsgruppa og faggruppelederne møtes 01.04. 2014 kl. 15.30-17.30 på Tøyen.  

 

Det settes opp to tema: 

 

1. Status for arbeidet i faggruppene. Hvordan kan vi få større framdrift i utviklings- og 

migreringsarbeidet? Hva kan museene, faggruppene/lederne, koordineringsgruppa og 

DUG gjøre for å få mer framdrift i arbeidet? 

 

2. Etablering av gruppe for «Naturhistorie IT» 

 

Solveig sender ut innkalling og saksnotat til faggruppelederne for karplanter, entomologi og 

sopp/lav. 

 

 

Sak 12/14 Eventuelt 

 

Status for migreringsarbeidet i faggruppene ble gjennomgått for å se hva som er mulig å 

presentere på seminaret 02.04. 2014. 

 

Karplanter: Migreringen av nordiske karplanter ble ferdigstilt i mars 2014.  

 

Entomologi: Det har vært 5 prøvemigreringer av datasett fra NHM. Geir og Eirik tester og leser 

korrektur. Det blir færre og færre feil. Det er et mål om at 100 000 poster skal gå i produksjon 

innen 02.04.  

 

300 000 poster fra UM (Bergen) kan gå i produksjon i slutten av mars.  

 

Det gjenstår testing og tilbakemeldinger mellom VM/utvikler. Her er det ikke tid hverken ved 

museet eller hos utvikler til å få dette på plass innen 02.04. Ved Tromsø museum er en fortsatt 

avventende, en venter på at nytilsatt entomolog starter i mai. 

 

Sopp/lav: DUG må ha tilbakemelding fra Tromsø innen 22.03. om deres soppdata er klare for å 

gå i produksjon. Geir følger opp dette. I Bergen har en startet testimport av 18 000 poster sopp. 

En kommer et godt stykke videre, men vil ikke være over i produksjon innen 02.04. 

 

 

 

Neste møte: Tirsdag 01.04. 2014 kl 15.30 ved NHM/UiO. Eirik ordner med rom. 


