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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

17.09. 2010/SBA 

 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 14. september 2010 kl. 10.30-15.00   

Møtested: NTNU Vitenskapsmuseet 

 

  

* 

 

Deltakere: Fridtjof Mehlum (Naturhistorisk museum), Tor Tønsberg (Bergen museum) og 

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

Forfall: Arne C. Nilssen (Tromsø museum) og Jarle Ebeling (DUG) 

 

* 

 

 

Sak 07/10: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 16.06. 2010 

 

Innkalling og referat ble godkjent. Tommy Prestø fra faggruppe for karplanteapplikasjon var 

invitert til sak 08/10. Koordineringsgruppa ønsket også at han deltok under behandling av sak 

10/10. 

 

To saker ble meldt under eventuelt. 

 

 

Sak 08/10: Utvikling av ny karplanteapplikasjon 

 

Tommy Prestø orienterte om status, erfaringer fra arbeidet i faggruppa og demonstrerte kort 

applikasjonen.  

 

Status for faggruppearbeid i naturhistorie 

Det ble i 2007 nedsatt ei faggruppe som i samarbeid med DUG utarbeidet en ny 

databasemodell for naturhistorie. Faggruppen skulle foreslå en grunnleggende datastruktur for 

objekter og observasjoner i norske naturhistoriske samlinger, spesifisert på tabell- og feltnivå. 

Gruppen avsluttet sitt arbeid i mars 2009.  

 

Mandatet ble utvidet til å utvikle en karplanteapplikasjon som tilrettelegges slik at den kan 

imøtekomme fagmiljøenes behov og krav knyttet til felles nasjonal karplantebase. Faggruppe 

karplanter ble opprettet der noen representanter også hadde deltatt i arbeidet med den 

generelle datamodellen for naturhistorie. 

 

Arbeid med databasemodell og seinere karplanteapplikasjon foregikk samtidig som uttesting 

av KE EMu Software som alternativ databaseløsning til det eksisterende Oracle.  
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Erfaringer fra arbeidet i disse gruppene: 

- en bør nedsette flere faggrupper, hver med avgrenset mandat der gruppene har begrenset 

funksjonstid 

- faggruppemedlemmenes motivasjon og ønske om å oppnå et godt resultat er avgjørende 

- museene må avsette tid hos faggruppemedlemmene slik at de kan få anledning til å arbeide 

med oppgavene 

- representasjon fra konservatorer med forskningsoppgaver er viktig både for å lage gode 

løsninger og skape tillit i fagmiljøene 

- god intern kommunikasjon og avklaringer innad i museenes fagmiljø i forkant av 

faggruppenes møter er viktig for fremdriften i prosjektet 

 

Forbedringspotensial 

- avsett nok tid til å produsere en presis kravspesifikasjon 

- vær oppmerksom på at utvikling av komplekse applikasjoner tar tid. Få til et bedre og mer 

realistisk estimat for tidsbruk 

- tilstrebe en bedre fordeling av arbeidsoppgaver og arbeidsbelastning mellom museene 

- engasjer en dedikert prosjekt/prosessleder som kan følge opp arbeidet som skjer i DUG og i 

faggruppa 

- vurdere arbeidsform; faggruppemøter over flere dager (workshops) kan gi god gevinst både i 

uttestings- og utviklingsfasen 

- oppnevne leder for faggruppa kan bidra til bedre styring av arbeidet 

 

”Spinoffs” av arbeidet: 

- oppdatert taksonregister for karplanter 

- globalt geografiregister er etablert som også importeres til kulturhistoriske applikasjoner  

 

 

 

Sak 09/10: Samhandling mellom Musit koordineringsgruppe naturhistorie og 

Artsdatabanken 

 

Nils Valland var invitert til å diskutere samhandling mellom Artsdatabanken (ADB) og Musit 

koordineringsgruppe naturhistorie.  

 

Digitalisering og publisering 

Hvilke råd kan koordineringsgruppen gi ADB og GBiF for å innrette eksisterende 

tilskuddsordning til kvalitetssikring slik at den gir bedre uttelling mhp digitalisering og 

publisering av data? 

 

Koordineringsgruppen bør vurdere å ta initiativ til samordning av søknader til ADB og GBiF 

knyttet til arter/grupper for å få økt digitaliseringsprosenten og tilgjengeliggjort dataene. En 

må tilstrebe tilgjengeliggjøring av datasett på tvers av institusjonene som gir bedre 

landsdekning Det bør etableres nasjonale arenaer hvor konservatorene møtes slik at samarbeid 

og datadeling stimuleres. 

 

Artsnavnebase 

ADB tilbyr online-validering, de har og drifter de tekniske løsningene, men 

universitetsmuseene må utføre det faglige arbeidet. Ekspertkomiteene har ansvar for 

oppdateringer av navneregister for norske arter. Universitetsmuseene må selv ta ansvar for 

sine utenlandske samlinger. Artsdatabanken kan tilby praktisk/teknisk hjelp. 
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Høsting av data fra Musit-basene til Artsdatabanken 

Naturhistoriesamlingene som forvaltes av DUG, har tidligere blitt høstet direkte av ADB og 

GBIF sentralt (København). DUG ønsker nå å endre på dette slik at de samlingene vi 

forvalter, 8 i tallet per i dag, kun høstes av GBIF Norge. Koordineringsgruppen ber DUG så 

snart som mulig ta kontakt med Artsdatabanken for å avklare hvordan man best får på plass 

gode kvalitetssikringsrutiner av dataene i alle ledd. Dersom den nye løsningen medfører store 

endringer, bør saken fremlegges for Styret. 

 

 

Sak 10/10, jfr sak 03/10: Utvikling av entomologiapplikasjon  

 

Handlingsplan naturhistorie mål 3 omhandler utvikling av en entomologiapplikasjon med vekt 

på lepidoptera. Koordineringsgruppa ble i møte 16.06. 2010 enige om å revurdere valg av 

pilotsamling for utvikling av entomologiapplikasjon. Det er viktig å sette sammen ei positiv 

faggruppe med engasjement omkring dette arbeidet. Forslag til pilotsamling(er) samt 

ressurspersoner som kan sitte i ei slik faggruppe er klargjort fra alle museene per 10.09. 2010.  

 

Koordineringsgruppas diskusjon omkring valg av pilot, sammensetting av faggruppe og 

mandat for faggruppe tok utgangspunkt i utsendt notat fra leder samt erfaringer presentert i 

sak 08/10. 

 

Bergen museum sier at ved entomologisamlingen er alle ordener fulldigitalisert, unntatt 

Diptera og Coleoptera. Dersom man søker grupper med mangfoldig konserveringsteknikker 

(slik som tørr, slides, sprit) for testing av funksjonalitet så er f.eks Hemiptera en godt valg. 

Per Djursvoll er deres representant i faggruppen. 

Naturhistorisk museum ønsker å starte med Coleoptera og foreslår Vladimir Gusarov som 

medlem av faggruppen fra NHM. 

Tromsø museum sier at for deres del er det likegyldig hvilken insektorden en velger, alle data 

er lagt inn i Filemaker-base. Arne C. Nilsen er deres representant i faggruppen. 

Vitenskapsmuseet foreslår Diptera som pilotsamling, spesifisert til Chironomidae (fjærmygg). 

Fjærmygg har en fordel som pilot ved at flere utviklingsstadier og resultater fra DNA 

barcoding kan henges på. Ved Vitenskapsmuseet er det aller meste av norske insekter 

digitalisert. Aktuelle personer i ei faggruppe er Karstein Hårsaker eller Torbjørn Ekrem. 

 

Leder for koordineringsgruppa utarbeider forslag til mandat i samråd med DUGs leder. 

Forslaget sendes faggruppas medlemmer til uttalelse.  

 

Føringer i mandatet:  

Det utvikles én entomologiapplikasjon som tar utgangspunkt i å skape funksjonalitet for alle 

grupper. Applikasjonsutvikling skjer med utgangspunkt i nyutviklet karplanteapplikasjon. 

 

Det nedsettes ei faggruppe så snart som mulig som sammen med prosjektleder og DUG 

utarbeider kravspesifikasjon. Frist for kravspesifikasjon settes til 31.12.2010. 

 

Prosjektplan med milepæler settes opp basert på kravspesifikasjonen. Faggruppa avgjør selv 

pilotsamling(er).  

 

En tilstreber en felles håndtering av DNA-data, forvaltningsmodul (prioritet utlån/innlån), 
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magasinmodul, kartvisning og fotofunksjonalitet for de naturhistoriske applikasjonene. Det 

bør opprettes nye faggrupper for utvikling av fellesfunksjoner for å sikre bredt eierskap til 

prosessene og produktene. 

 

 

 

Sak 11/10, jfr sak 04/10: Aktuelle kandidater for 40 % stilling som prosjektleder for 

applikasjonsutvikling i naturhistorie 

 

For å få en bedre styring på, og framdrift i applikasjonsutviklingen innenfor naturhistorie, ble 

det bestemt at det skal tilsettes en prosjektleder i 40 % -stilling fra 1. september 2010 med en 

varighet på ett år. Vedkommende skal være det faglige bindeleddet mellom DUG og 

koordineringsgruppa og faggruppene innenfor naturhistorie. Koordineringsgruppa har fått 

utfordringen med å foreslå aktuelle kandidater til en slik 40 % stilling. 

 

Det har så langt ikke lykkes gruppa å finne kandidater som tilfredsstiller kompetansekravene, 

som raskt kan tiltre stillingen og fungere uten betydelig opplæring, og som har sitt daglige 

virke innenfor Oslo/Østlandsområdet.   

 

Gruppa arbeider nå etter en modell der personale ved NTNU Vitenskapsmuseet frikjøpes fra 

sin stilling for å arbeide med prosjektledelse i Musit. Det finnes personale som tilfredsstiller 

kompetansekravene, har erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver og som raskt kan starte 

arbeidet. Det gjenstår noen interne runder før en slik løsning er avklart. Dersom dette 

alternativet ikke fører fram, vil en se på mulighetene for å kjøpe tjenestene fra eksternt firma i 

Oslo/Østlandsområdet.   

 

Leder for koordineringsgruppa orienterer Styret om status i saken og legger samtidig fram 

gruppas bekymringer omkring en slik tilsettingsmodell.  

 

 

Sak 12/10: Eventuelt 

 

Geologidatabaser – kontakt og mulig samarbeid med NGU. 

Saken utsettes til neste møte 

 

DNA-modul i applikasjonene 

Saken utsettes til neste møte 

 

 

Neste møte avholdes 03.11. 2010, møtested er ikke fastlagt 
 


