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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

04.10. 2013/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 30. september 2013 kl. 10.30-15.30  

Møtested: Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum 

 

 

* 

 

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

Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og 

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 26/13: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 13.05. 2013 

 

Innkalling samt referat fra møtet 13.05. 2013 ble godkjent. 

 

Fridtjof Mehlum meldte inn sak under eventuelt: «Kuratering av algesamling ved NHM».  

 

 

 

Sak 27/13: Status for arbeidet i faggruppene 

 

Koordineringsgruppa hadde bedt om korte statusbeskrivelser fra faggruppelederne som lå til 

grunn for gjennomgang av status og framdrift i utviklingsprosjektene. Jarle Ebeling supplerte 

med informasjon fra DUG. 

 

Karplanter 

Gruppa har ikke hatt møter siden slutten av april, men kommuniserer per epost. Samarbeidet 

med DUG er bra. Det skal være ei to-dagers samling i midten av oktober der også 

konservatorene deltar. Det har vært jobbet med migrering av datasett fra Agder, Stavanger, 

"Rest-Tromsø" og "Rest-Oslo". Tromsø er ferdigstilt, arbeidet er utført av VM og DUG. Det 

gjenstår en del arbeid med oppretting som fagmiljøet i Tromsø selv må ta tak i.  

 

Når det gjelder samarbeidet mellom UM og GBiF om en portal for karplanter ved UM, ligger 

det en løsning på GBiFs nettsider som ser enkel og fin ut. Det rapporteres om at det gjenstår 

en del arbeid med søkefunksjonen. Fridtjof etterspør status i møte med GBiF Norge 01.10. 

 

 

Entomologi 

Det har vært arbeidet med import av datasett fra NHM, og forberedelse av import fra VM. 

Arbeidet har avdekket noen utfordringer i selve applikasjonen. Gruppa har ikke hatt møter 

siden februar 2013, utfordringer og spørsmål har delvis blitt drøftet via e-post med 

faggruppens medlemmer. Utviklingsarbeidet er noe forsinket i forhold til oppsatt plan. 
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Utvikling av felles løsninger for entomologi, sopp/lav og karplanter har tatt lengre tid enn 

forventet, men det er blitt mer standardisert og bedre synkronisert totalt sett. Det viser seg 

også (som vanlig) at ikke alle forhold er like godt gjennomarbeidet og undersøkt ved 

museene, så noen tilleggsbehov har kommet opp når andre fagpersoner kobles på arbeidet. 

 

DUG rapporterer at produksjonsbasen for entomologi settes i drift fra 30.09. 2013. Test bør 

skje så snart som mulig og faggruppa må komme sammen og diskutere resultatene.  

 

Det er bevilget ekstra ressurser til migreringsarbeidet ved NHM, Fridtjof følger opp 

timerapport og fakturering til MUSIT. 

 

Sopp og lav 

Prosjektkoordinator Bjørn Petter Løfall orienterte og deltok i diskusjonen om status og 

framdrift. Faggruppa hadde møte 05.06. der de gjorde opp status for arbeidet så langt, og ble 

enige om prioriteringer videre. DUG har utviklet forslag til håndtering av innblandinger og 

Tromsøs soppdata er forberedt for import. Det gjenstår å ta en endelig diskusjon og beslutning 

i faggruppa om valg av løsning for innblandinger. Faggruppa må komme sammen så snart 

som mulig for å avklare dette. Bjørn Petter tar initiativ til å kalle inn til møte. Det må også 

utarbeides en oppdatert framdriftsplan med milepæler. Samarbeidet med DUG har fungert 

bra, men en ser at det er behov for hyppigere møter for å holde tempoet oppe. Bjørn Petter tar 

initiativ til en plan for slike møter mellom prosjektkoordinator og utvikler(e) i DUG.  

 

Det er mye soppdata som fortsatt ikke kommer fram i Artskart. Noe skyldes at fagmiljøet ved 

NHM ikke har godkjent publiseringen rent teknisk («approved»), i andre tilfeller stopper 

klargjorte data på veien mellom datadumpen fra MUSIT via GBiF Norge til Artskart. Bjørn 

Petter følger opp de interne forhold ved NHM og gir beskjed til Stein Olsen om hva som skal 

publiseres. Fridtjof tar opp problemet med GBiF Norge i møte 01.10. 

 

 

Sak 28/13: Digitaliseringsprosjektet ved NHM. Involverer dette arbeidet MUSIT? 

 

Bjørn Petter Løfall og Fridtjof Mehlum orienterte om digitaliseringsprosjektet ved NHM som 

omfatter generalherbariet for karplanter. Herbariearkene avfotograferes i Finland og utvalgte 

opplysninger fra etiketten registreres hos Digforsk i Finnmark. Hittil er det tatt 50 000 foto, 

mens registreringen vil starte ca. 15.10. Det benyttes eget registreringsverktøy og data/foto 

lagres lokalt ved NHM. Det er foreløpig ingen plan for hvordan dette evt. skal importeres til 

MUSITs karplanteløsning. 

 

 

Sak 29/13: Sluttføring av etikettprosjektet - botanikk  

 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeidet med etiketten. Ei gruppe med en representant 

fra hvert museum har deltatt i arbeidet, og rapport med kravspesifikasjon ble ferdigstilt i 

11.07. 2013. Det har etter den tid kommet et innspill fra fagmiljøet ved NHM som tar opp 

forhold de enten savner i rapporten eller ønsker andre løsninger på. I ettertid viser det seg at 

mye av dette bygger på en misforståelse, der de ikke har kjent til rapporten, men tatt 

utgangspunkt i ett eksempel på rapport/eksport fra karplantebasen. 

 

Tor ønsker å holde et møte til i gruppa for å sluttføre prosjektet, der en også diskuterer flere 

av innspillene fra NHM. Det er da behov for å få laget eksempler på etiketter både på norsk 
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og engelsk, fra ulike samlinger og ulike herbarier. 

 

 

Sak 30/13: Navneregister og artsnavnebasen for karplanter 

 

Solveig Bakken orienterte om møte med Artsdatabanken vedrørende mulighet for arbeid med 

Artsnavnebasen og taksonregister for karplanter. Artsdatabanken har satt av midler til arbeid 

med å fylle artsnavnebasen med innhold i 2013, og har 100 000 kr til disposisjon for arbeid 

med karplanter. De har hatt kontakt med Reidar Elven som var sentral i arbeidet med 

navnebasen i 2009, og har utarbeidet taksonregisteret for karplanter som universitetsmuseene 

har benyttet fram til nå. Reidar har kommet med forslag til et prosjekt med flere 

arbeidspunkter. Artsdatabanken ønsker å få en navnebase som er tilstrekkelig oppdatert i 

forhold til behovet hos de viktigste brukerne. Faggruppe for karplanter og 

karplantekonservatorene må derfor høres i forhold til hva som er viktig(st) å få gjennomført 

for museene. Solveig formidler dette videre til Solfrid Hjemtveit som organiserer felles møte 

for faggruppa og konservatorene 14.10. 

 

 

Sak 31/13: Orientering fra styremøte 19.09. 2013 

Solveig Bakken og Jarle Ebeling orienterte om to av sakene som ble behandlet i 

styremøte19.09. «Ny samarbeidsavtale om MUSIT» og «Oppfølging av IT-utredningen og 

gjennomføring av virksomhetsanalyse». Referat fra styremøtet sendes koordineringsgruppas 

medlemmer når det foreligger. 

 

 

Sak 32/13: Ekspertgruppe innenfor naturhistorie-IT 

 

Jarle Ebeling innledet til diskusjon om behov for å etablere ei gruppe for «Naturhistorie IT».   

MUSIT-utredningen fra 2006 forutsatte at alle museene har sin egen «IT-kontaktperson» som 

er ansvarlig for kommunikasjonen med MUSIT, og som inngår i ei faggruppe for IT. Denne 

personen vil være databaseadministrator som fungerer som superbruker og kontaktperson 

mellom DUG, faggruppene og fagmiljøene. Viktige oppgaver vil i tillegg være: 

- Ambassadører for MUSIT-løsninger i museene 

- Møtepunkter for DUG og koordinering inn mot museene 

- Drift og oppdatering av felles løsninger f.eks. stedsregister og personregister. Viktig i 

en driftsfase 

- Forum for møter mellom MUSIT, Artsdatabanken og GBiF Norge om oppgaver som 

griper inn i hverandre 

- Vurdere og evt. implementere løsninger som er utarbeidet for ett museum til 

fellesløsninger. F.eks. DNA-base  

- Ivareta brukerveiledninger 

- Delta i virksomhetsanalysen 

- Referansegruppe for ny IT-arkitektur 

 

Det er enighet i koordineringsgruppa om at det er behov for å etablere ei slik gruppe med ett 

kontaktpunkt ved hvert museum. Jarle og Solveig utarbeider et notat som grunnlag for at 

koordineringsgruppas medlemmer tar dette inn til høring i museene. 
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Sak 33/13: Handlingsplan 2014 – innledende diskusjon 
 

En umiddelbar oppfatning i koordineringsgruppa er at det viktigste i 2014 er å fullføre 

påbegynte utviklingsoppgaver 

- Entomologi 

- Sopp og lav 

- Eventuelle gjenstående oppgaver innenfor karplanter 

- Etikett 

- Virksomhetsanalyse 

- Etablere gruppe for Naturhistorie IT 

 

 

Sak 34/13: Eventuelt 

 

Fridtjof Mehlum orienterte om at NHM i samarbeid med Institutt for biovitenskap ved UiO 

har engasjert Wenche Eikrem som konservator for alger i 60 % stilling i 2014 og 40 % i 2015 

og 2016. Konservator vil i hovedsak arbeide med diatomesamlingen. Dette er en svært viktig 

samling for NHM med blant annet materiale fra polarekspedisjonene.  

 

Neste møte 07.11 2013 ved Naturhistorisk museum.  

 

 
 


