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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

09.09. 2011/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 06. september 2011 kl. 10.00-11.30  

Møtet ble holdt som telefonmøte 

 

  

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Arne C. Nilssen 

(Tromsø Museum – Universitetsmuseet), Tor Tønsberg (Bergen Museum) og Solveig Bakken 

(NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 26.04. 2011 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 26.04. 2011 ble godkjent. 

En sak ble meldt under eventuelt: Museenes oppfølging av forespørsel fra Artsdatabanken om 

oppnevning av medlemmer til navnekomitéene. 

Sak 19/11 Orienteringssaker første del ”Status for arbeid i faggruppene” ble behandlet før sak 

14/11 for å få et best mulig grunnlag for beslutningen i sak 14/11. 

 

 

Sak 14/11: Disponering av prosjektlederressurser for naturhistorie 

 

Dette er en oppfølging av styresak V-sak 04/04-10 og orienteringssak fra møte i 

koordineringsgruppa 26.04. 2011. 

 

Notat. 

 

Vedtak: Prosjektlederressursene disponeres til entomologiprosjektet og arbeidet med felles 

forvaltningsmodul. Prosjektlederen rapporterer til leder for DUG. 

 

 

 

Sak 15/11: Faggruppe for geologi 

 

Dette er en oppfølging av styresak V-sak 04/2-11. Godkjenning av mandat til to nye 

faggrupper innen naturhistorie. ”Vedtak: Mandatene ble godkjent og gruppene opprettes. 

Styret ber koordineringsgruppen innen naturhistorie undersøke muligheten for å opprette 

faggrupper innen bl.a. geologi. Saken fremmes på neste styremøte”. 

 

Notat. 

 



 2 

Status for de geologiske samlingene ved museene ble kort referert med utgangspunkt i 

kartleggingen knyttet til utredningen om Nasjonalt digitalt universitetsmuseum: 

 

Naturhistorisk museum 

Samlingsstørrelse ca 830 000 objekter hvorav 38 % er digitalisert i lokale databaser. Basene 

er knyttet opp mot enkeltpersoner. Har konservatorkompetanse ved museet. 

 

Bergen museum 

Samlingsstørrelse ca 17 500 objekter hvorav 80 % er digitalisert ved at etikettinfo ligger på 

regneark. Samlingene er knyttet opp mot enkeltpersoner. Har en konservator og en formidler. 

 

Tromsø museum – Universitetsmuseet 

Samlingsstørrelse ca 38 000 objekter. Samlingen er digitalisert. Har to paleontologer, ingen 

geologer tilsatt. 

 

NTNU Vitenskapsmuseet 

Samlingsstørrelse ca 18 000 objekter hvorav 100 % er digitalisert ved at etikettinfo ligger på 

regneark. Har ikke fagkompetanse tilsatt ved museet med konservatoransvar for samlingen. 

 

Arkeologisk museum 

Har en referansesamling i geologi. 

 

Følgende momenter ble berørt i diskusjonen: 

- er det interesse for og motivasjon i museene for å nedsette ei slik faggruppe? 

- er det faglige ressurser i museene til å delta i faggruppa og gruppeledelse? 

- er det kapasitet i DUG til å håndtere flere utviklingsprosjekt?  

- hvilken tidshorisont kan vi se for oss? 

 

Koordineringsgruppas medlemmer har ikke blitt kontaktet av fagmiljøene ved museene med 

forespørsel om å få i gang faggruppearbeid innenfor geologi. En vil derfor til neste møte 

foreta en lokal kartlegging ved museene for å undersøke behov, kompetanse/kapasitet og 

motivasjon. NHM har samlingsvolumet, men en vektlegger at også dette arbeidet skal være et 

nasjonalt samarbeid. Etablering av nye faggrupper tas inn i handlingsplanarbeidet for 2012.  

 

 

Sak 16/11: Ressursbruk i fag- og koordineringsgruppene - fastsetting av normtall 

 

Dette er en oppfølging av styresak V-sak 05/2-11. Forslag til retningslinjer og kriterier for hva 

som skal telle som MUSIT-arbeid for de ansatte i museene. ”Vedtak: De foreslåtte 

retningslinjene ble vedtatt med den endring at ordet "skjønnsmessig" i siste setning på side to 

ble strøket. Koordineringsgruppene foretar den praktiske oppfølgingen, og blir enige om 

standard timetall for deltakelse i, og ledelse av de forskjellige gruppene”. 

 

Notat. 

 

Vedtak: Det foreslåtte standard timetall for ledelse og deltakelse i gruppene anbefales. Leder 

for DUG følger opp at saken også behandles av koordineringsgruppe for kulturhistorie, og at 

gruppene kommer fram til et omforent standard timetall for deltakelse i, og ledelse av de 

forskjellige gruppene. 
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Sak 17/11: Registrering/melding hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 

om museenes samlingsdatabaser. Avklaring av ansvarsforhold mellom MUSIT og 

museene 

 

Notat. 

 

Vedtak. MUSIT v/DUG tar ansvar for å melde inn de felles nasjonale databasene der MUSIT 

har driftsansvar til NSD. Museene tar ansvar for å melde inn sine lokale samlingsdatabaser og 

digitale oversikter etter mal utarbeidet av DUG. DUG utreder saken videre med hensyn på 

eventuelle behov for skjerming av persondata og om det er retningslinjer for foreldelse knyttet 

til eldre innsamlinger.  

 

 

Sak 18/11: Eventuelt 

 

Museenes oppfølging av forespørsel fra Artsdatabanken om oppnevning av medlemmer til 

navnekomitéene. 

 

Forespørselen er ivaretatt og håndtert innen fristen ved de naturhistoriske museene.  

 

 

Sak 19/11: Orienteringssaker/oppfølgingssaker 

 

1. Status for arbeid i faggruppene 

 Entomologi.  

Ei arbeidsgruppe ”Piloteringsgruppe” er etablert for å sammenstille felt- og 

funksjonsbeskrivelse og utarbeide en pilot av applikasjonen. Det er viktig nå å kunne 

få fram et produkt som resten av faggruppa kan kommentere på. Referat fra første 

møte er mottatt, og det ser ut til at gruppa jobber godt og effektivt. Det foreligger 

spørsmål til koordineringsgruppa om valg av taksonregister og bruk av 

Artsnavnebasen. Dette er besvart gjennom referat fra møte mellom MUSIT og 

Artsdatabanken, samt arbeidet med å få supplert navnekomitéene med 

konservatorkompetanse.  

 

 Karplanter 

Gruppa forsøker å få til et møte i Kristiansand, der Agder naturmuseum og botanisk 

hage møter som observatør. Gruppeleder har tatt opp kontakten igjen med Stavanger. 

Migrering av generalherbariet ved NHM er gjennomført. DUG jobber med 

migreringstest for nordisk herbarium NHM og strekkoding for lånemodul. 

Migreringstest av Tromsødataene er gjennomført av VM og sendt videre til DUG.  

 

 Felles forvaltningsmodul.  

Faggruppa gjennomførte oppstartsmøte i juni 2011. Referat fra første møte er mottatt. 

Det foreligger flere spørsmål gjennom referatet til koordineringsgruppa. Dette gjelder 

både praktiske og mer prinsipielle spørsmål. Koordineringsgruppa mener at arbeidet 

må foregå som en ”bottom up” prosess og råder faggruppa til å gå ut i fagmiljøene for 

å få fram både forventninger og behov knyttet til en slik modul. Prosjektlederen og 

faggruppelederen må legge opp til en god prosess i og mellom fagmiljøene og 

faggruppa, samt involvere koordineringsgruppa ved behov for eventuelle avklaringer.  
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 Sopp og lav 

Det er ikke kommet rapport fra faggruppa om at de er i gang med sitt arbeid. 

Koordineringsgruppa er kjent med at det er gjort henvendelser til gruppemedlemmene 

vedrørende arbeidsform i gruppa. Fridtjof tar kontakt med gruppas leder når han er 

tilbake far feltarbeid for å få en statusrapport.  

 

 

2. Resultat for Agder naturmuseums søknad om medlemskap i MUSIT 

Fridtjof følger opp NHMs arbeid med en bilateral avtale med Agder naturmuseum og botanisk 

hage. DUG involveres ved behov for tekniske avklaringer og ressursbehov knyttet til det 

datatekniske arbeidet. 

 

 

3. Algesikringsprosjektet ved NTNU Vitenskapsmuseet 

Arbeidet med å migrere VMs data knyttet til algesamlingene er utsatt fra september 2011 til 

januar 2012 pga kapasitetsproblemer i applikasjonsgruppa ved NTNU IT.   

 

 

 

Neste møte i koordineringsgruppa holdes 09.11. 2011 i Oslo. 

 
 


