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MUSIT 

Koordineringsgruppemøte for naturhistorie 

25.1.2011/JE 

 

REFERAT 

fra møtet i Koordineringsgruppe for naturhistorie 25. januar 2011 kl. 11.00-15.00 

Møtested: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

 

Deltakere: Arne C. Nilssen (Tromsø Museum), Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum 

(Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Bergen Museum) og Karsten Hårsaker (NTNU 

Vitenskapsmuseet). Charlotte Bjorå (Naturhistorisk museum) deltok på første del av møtet. KH 

møtte for Solveig Bakken som hadde meldt forfall. 

 

 

Sak 01/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 03.11. 2010 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 3.11.2010 ble godkjent 

 

Sak 02/11: Status for faggruppenes arbeid 

CB orienterte utførlig om møtene i karplantegruppa, og la fram referatene fra møtene i faggruppa 

16.12.2010 og 21.1.2011. I etterkant av møtet 21.1 er det utarbeidet en første versjon av 

milepælsplanen for utviklingsarbeidet med karplanteapplikasjonen. Planen vil bearbeides og 

kvalitetssikres av DUG, før videre behandling i faggruppa og endelig godkjenning av 

koordineringsgruppa. 

 

Faggruppa hadde invitert til et informasjonsmøte om utviklingen av karplanteapplikasjonen for 

konservatorer og andre i forkant av faggruppemøtet 21.1.2011. Som del av informasjonsmøtet ble 

bl.a. lånemodulen og karplanteapplikasjonen, slik den er i dag, demonstrert. Stemning på møtet 

hadde vært positiv, men det gjenstår en del arbeid med applikasjonen, før den kan tas i bruk for den 

nordiske karplantesamlingen ved NHM. Det gjenstående arbeidet er beskrevet i milepælsplanen for 

utviklingsarbeidet. 

 

ACN orienterte om arbeidet med utviklingen av entomologi-applikasjonen. TMU og BM har 

kommet med sine innspill til VMs sammenligning av karplanteapplikasjonen med ZOOTRON 

(VMs zoologi-base). Sammenligningen avdekker bl.a. hvilke felt og funksjoner 

karplanteapplikasjonen mangler i forhold til de felt museene per i dag har i sine entomologi-

/zoologibaser. Faggruppa venter på innspill fra NHM, før de går i gang med 

kravspesifikasjonsarbeidet. 

 

Når det gjaldt spørsmålet om "formen og hyppigheten på kommunikasjonen mellom faggruppene 

og koordineringsgruppen", så var det et ønske fra alle gruppene av man holdt hverandre orienterte 

om aktiviteter gjennom møtereferatene. Koordineringsgruppen synes også det er veldig greit at 

faggruppelederne deltar på koordineringsgruppemøtene så ofte det lar seg gjøre. 

 

Ad spørsmålet om hvordan man skal håndtere avvik fra milepælsplanene, så må faggruppene 

utarbeide tilstandsrapporter (avviksrapporter) ved større avvik. Avvik kan også tas opp og 

diskuteres i forbindelse med at faggruppelederne deltar på koordineringsgruppens møter. 

 

Sak 03/11: Vedlikehold av taksonregister 

Artsdatabanken har utviklet en applikasjon for vedlikehold av artsnavnebaser (taksonregistre). Det 

er også opprettet navnekomiteer som er ment å forvalte innholdet i artsnavnebasene. For flere 

artsgrupper fungerer ikke samspillet mellom museene, navnekomiteene og vedlikeholdet av 
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artsnavnebasene optimalt. Grunnene til dette synes å være sammensatte, bl.a. mangler museene og 

Norge (nok) anerkjente taksonomer for en del av artsgruppene. I forhold til dette siste punktet 

ønsker koordineringsgruppa at museene og Artsdatabanken ser på muligheten for et nordisk 

samarbeid innenfor taksonomi. 

 

Når det gjelder utfordringen med å ta i bruk applikasjonen som er utviklet for å forvalte 

artsnavnebasene, så bør museene, Artsdatabanken og ev. MUSIT komme sammen for å se hvordan 

dette kan løses organisatorisk og ev. teknisk, hvis det skulle være tekniske hindringer som ligger til 

grunn for hvorfor ikke flere benytter seg av Artsdatabankens applikasjon. 

 

Når det gjelder behovene karplantegruppa har for tilgang til et oppdatert taksonregister, så vil man 

fortsette å redigere dagens taksonregister i HERB inntil nordisk herbariet ved NHM migreres fra 

HERB til MUSITs Oracle-løsning. 

 

Sak 04/11: Prosjektlederstilling i MUSIT som skal serve naturhistorie, jfr V-sak 04/04-10 

DUG lager et utkast til stillingsutlysning basert på tilbakemeldingene fra koordineringsgruppa, og 

sender dette til gruppa innen 4. februar. 

 

Sak 05/11: Revidert handlingsplan naturhistorie for 2011 

Den reviderte handlingsplanen ble vedtatt sendt styret for endelig godkjenning. 

Koordineringsgruppa er enig i at man estimerer museenes ressursinnsats i tillegg til DUGs. 

 

Sak 06/11: Møteplan 2011 

Følgende møteplan for 2011 ble foreslått: 

 28. april i Oslo 

 6. september i Tromsø 

 9. november i Oslo 

 

Sak 07/11: Eventuelt 

1. Orienteringssaken om registrering av ”MUSIT-produksjon” i Cristin ble tatt til etterretning. 

2. JE orienterte om at NHM i forbindelse med flytting av noen av sine samlinger vil få tilgang 

til en enkel applikasjon med foto- og magasin-modul. 

3. VM fikk tilslutning til benytte ressurser i DUG til algesikringsprosjektet sitt. Prosjektet blir 

gjennomført som er et samarbeid mellom VM, NTNU-IT og DUG. 

4. FM fortalte at NHM fortsatte dialogen med NGU, men at NGU i utgangspunktet ikke har 

samlingsdatabaser. 

5. FM og JE orienterte kort om kontakten med Digital forvaltning, firmaet som har utviklet 

IrisDB og Corema. Det var enighet om at det vanskelig å forfølge saken, før MUSIT ev. blir 

tilført mer midler. 

 


