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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

12.05. 2012/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 08. mai 2012 kl. 10.00-16.00  

Møtested: Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 

 

Møtet var to-delt. 

 

Del 1 kl 10-12: Miniseminar med faggruppe for karplanter for markering av felles 

nasjonal karplanteapplikasjon 

 

Deltakere:  

Koordineringsgruppe for naturhistorie, faggruppe for karplanter, DUG og ca 20 tilsatte fra 

Naturhistorisk museum; botanikk, zoologi og geologi. 

 

Koordineringsgruppens leder ønsket velkommen til seminar og redegjorde for bakgrunnen for 

seminaret samt pågående aktivitet gjennom faggrupper i naturhistorie.  

 

Karplantegruppens leder Charlotte S. Bjorå presenterte gruppens arbeid, arbeidsform, 

erfaringer og utfordringer. Tommy Prestø og Solfrid Hjelmtveit supplerte med erfaringer fra 

NTNU Vitenskapsmuseet, Tromsø museum og Universitetsmuseet i Bergen. Oddvar Pedersen 

(NHM) ga en presentasjon av den omfattende tilrettelegging og datagjennomgang som ble 

gjennomført ved NHM i forkant av migrering av nordisk herbarium. Bjørn Petter Løfall 

(NHM) demonstrerte applikasjonen. 

 

Koordineringsgruppen berømmer faggruppen, fagmiljøene ved museene og utviklerne i DUG 

for arbeidet som er nedlagt og resultatet som er oppnådd.  

 

 

Del 2 kl 12.30-16.00: Ordinært koordineringsgruppemøte 

 

* 

 

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

(Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen) og Solveig Bakken 

(NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

Forfall: Arne C. Nilssen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)  

 

* 

  

Orienteringer  

Styrets ”web-seminar” 23.05. 2012. Brit Hauge presenterte bakgrunn for valg av tema og 

program for seminaret. Ulike modeller for sammensetning av ei eventuell ”web-gruppe” og 

forslag til mandat ble videre diskutert. Koordineringsgruppen ga tilbakemelding om at tittel 
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”web-seminar” og ”web-gruppe” er nokså misvisende. Både seminaret og aktuelle oppgaver 

for ei slik gruppe tar for seg mange ulike aspekter ved tilgjengeliggjøring av data, inklusive 

rettigheter og ”open access”. En bør derfor arbeide mer med å finne dekkende tittel som gir 

riktige signaler om både seminarets innhold og oppgaver for ei ”web-gruppe”. 

 

 

 

Sak 07/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 01.02. 2012 

 

Innkalling, saksliste og referat fra møtet 01.02. 2012 ble godkjent. Det ble rettet en dato: 

Styrets ”web-seminar” i Stavanger arrangeres 23.05. og ikke 22.05. 2012. 

 

Referatet ble gjennomgått med avrapportering på oppfølgingssaker.  

 

Saker som fortsatt må følges opp: 

- En mangler fortsatt representant fra Tromsø Museum – Universitetsmuseet i 

faggruppe for sopp og lav. Solveig Bakken og Arne C. Nilssen følger opp. 

- Testing av rapportgenereringsverktøyet Crystal Reports. Svein Glenndal tar opp igjen 

dette arbeidet.  

- Felles standard for behovsbeskrivelser og milepælsplaner for prosjektene i MUSIT. 

Svein Glenndal og Brit Hauge sørger for at faggruppelederne får hjelp til å overføre 

prosjektbeskrivelser og milepælsplaner til det standardiserte verktøyet. 

 

 

 

Sak 08/12: Rapport på handlingsplan for naturhistorie per 30.04. 2012 

 

Status for faggruppenes arbeid 

Skriftlige innspill til rapport fra faggruppe karplanter, entomologi og felles forvaltningsmodul 

ble gjennomgått og diskutert. 

 

En hadde ikke mottatt innspill fra faggruppe for sopp og lav. Etter kontakt med 

faggruppeleder viser det seg at det må en tydeligere koordinering til mellom faggruppe og 

DUG. Faggruppeleder må forholde seg til DUGs leder som så tilgjengeliggjør ressurser til 

utvikling. Faggruppeleder kaller inn til møte og det etableres tettere kontakt med DUG.  

 

Status for etikettprosjekt 

Tor Tønsberg orienterte om status for arbeid med etiketten og forslag til videre arbeidsform. 

Det oppnevnes koordinatorer for botanikk (Tor Tønsberg UM), entomologi (Trond Andersen 

UM) og geologi (forslag Franz Josef Lindemann, NHM). Tor Tønsberg følger opp slik at 

gruppene kommer i gang med sitt arbeid.  

 

Status for arbeid med kartfesting av palentologiske samlinger  

Svein Glenndal orienterte basert på skriftlig rapport fra Hans Arne Nakrem og Ole A. Hoel, 

NHM. 

 

Status for algeprosjekt; samarbeid mellom NTNU Vitenskapsmuseet, NTNU IT og DUG 

Solveig Bakken orienterte om status for utvikling av en enkel algeapplikasjon basert på 

karplanteapplikasjonen. 
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Vedtak: 

Leder for koordineringsgruppen ferdigstiller forslag til rapport på handlingsplanen basert på 

diskusjonen i møtet. Forslaget sendes til faggruppens medlemmer innen 11.05. med frist for 

tilbakemelding 15.05. 

 

Gjennom diskusjonen i sak 08/12, kom det fram følgende forslag til aktiviteter som utredes 

videre: 

 

Arbeidsprosessen i faggruppe for felles forvaltningsmodul oppleves som svært vellykket. 

Arbeidet presenteres for koordineringsgruppen 22.05. 2012. Dette bør også presenteres for 

Styret. Solveig Bakken tar dette videre med prosjektleder og sekretær for Styret/styreleder. 

 

Seminaret 08.05. 2012 felles med faggruppe for karplanter ble vellykket. Det bør vurderes å 

holde et årlig seminar for alle som arbeider med MUSIT-prosjekter innenfor naturhistorie. Et 

slikt seminar har minst tre hensikter; 1) Innspill til koordinerningsgruppen fra fagmiljøene i 

forhold til langsiktig planlegging av prosjekter, 2) anerkjennelse og styrking av MUSIT-

arbeidet lokalt ved museene og 3) kompetanseutveksling mellom faggruppene. Solveig 

Bakken følger opp og undersøker interessen i faggruppene. Saken legges fram på neste 

koordineringsgruppemøte.  

 

 

Sak 09/12: Eventuelt 

 

Ingen saker meldt under eventuelt. 

 

 

Neste møte 

  

Tirsdag 22.05. 2012 kl 12-16 ved NHM. Felles møte med faggruppe for entomologi samt 

presentasjon arbeidsform i gruppe for felles forvaltningsmodul i naturhistorie.  

 

Onsdag 23.05. 2012 kl 10-16 ved Arkeologisk museum i Stavanger. Felles ”web-seminar” 

med Styret og koordineringsgruppe for kulturhistorie. 

 

 
 


