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MUSIT 
Koordineringsgruppe for naturhistorie 
11.11. 2013/SBA 
 
 

REFERAT 
 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 07. november 2013 kl. 12.00-16.30  
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 35/13: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 30.09. 2013 
 
Innkalling samt referat fra møtet 30.09. 2013 ble godkjent med følgende endring i referatet: 
Sak 27/13: Status for arbeidet i faggruppene 
Sopp og lav 
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.  
 
Rettes til: 
 
Sopp og lav 
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 kontakt med Karl-Henrik som avklarer behov for møte.  
 
 
Jarle Ebeling meldte inn sak under eventuelt: «Seminar for MUSIT naturhistorie i 2014».  
 
 
Sak 36/13: Rapport på handlingsplan 2013 
Statusrapport fra faggruppene og etikettprosjektet 
 
Vedtak: 
Basert på de skriftlige innspillene samt diskusjonen i møtet, sammenstiller 
koordineringsgruppas leder en felles rapport per 31.10. 2013 for naturhistorie. Jarle Ebeling 
oversender ressursbruk i DUG på de ulike prosjektene. Det henvises til rapport per 30.04. 
2013 når det gjelder en mer omfattende rapportering etter seminar for MUSIT naturhistorie i 
februar 2013. Endelig rapport på handlingsplan 2013 sendes gruppas medlemmer for 
godkjenning før den sendes MUSITs styre innen 18.11. 2013. 
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Innledning 
Koordineringsgruppa fikk en oppdatering av status på handlingsplanen per 31.10. 2013 
gjennom rapporter og referat fra faggruppene og adhoc-gruppene, samt muntlig orientering 
fra DUG v/Jarle Ebeling. Geir Søli orienterte om arbeidet i faggruppe for entomologi og 
deltok i diskusjonen om måloppnåelse, arbeidsform og forbedringspotensial.  
 
Koordineringsgruppa er, sett under ett, fornøyd med arbeidet som er gjennomført i 
faggruppene i 2013. Det er imidlertid gjennomgående for alle faggruppene at utviklings- og 
migreringsarbeidet tar lengre tid enn forventet. Selv om samarbeidet mellom utviklerne og 
fagmiljøene er godt, er ikke organiseringen av prosjektene optimale. Det mangler en 
«pådriverfunksjon» i prosjektene. I tillegg setter ikke museene av nok sammenhengende 
arbeidstid (til riktig tid) i prosjektene, og det er begrenset med utviklerressurser i DUG. Av 
den grunn går arbeidet i rykk og napp, med tap av både tid og momentum. Resultatet er at 
arbeidet blir forsinket, og det oppstår frustrasjon både hos utviklere og i faggruppene. 
 
Koordineringsgruppa ser at informasjonsflyten innen faggruppene og mellom 
koordineringsgruppa og faggruppene kunne vært bedre. I perioder hvor utviklings- eller 
migreringsarbeid er konsentrert om ett fagmiljø/museum, er det spesielt viktig å holde alle 
faggruppemedlemmene orientert om arbeidet som pågår, enten gjennom dialog eller 
møtereferater, slik at prosjektene fortsatt oppfattes som fellesprosjekter for alle museene.  
 
Karplanter 
Faggruppa har hatt tre møter i 2013, hvorav ett av disse var fellesmøte med faggruppe for 
sopp og lav og ett sammen med karplantekonservatorene. I tillegg har gruppas medlemmer 
hatt arbeidsseminar sammen med DUG, heldags kurs/seminar om lånebasen og kurs i bruk av 
MUSITs felles importapplikasjon. Hovedaktiviteten i 2013 har vært migreringen av materiale 
fra Stavanger, Agder, rest-Oslo og rest-Tromsø. Dette ventes ferdigstilt i løpet av november. 
Det gjort en revisjon av lånebasen som nå er tatt i bruk i Oslo, Bergen og Trondheim. Det er 
gjort et omfattende arbeid med å forbedre søkefunksjonen og forbedringer i 
koordinatfunksjonen.  
 
GBiF Norge og UM har samarbeidet om utviklingen av en portal for karplanter ved UM, og 
det ligger nå en løsning på GBiFs nettsider. 
 
Det gjenstår sluttføring av noen utviklingsoppgaver (lånebasen, søkeoppsett, og 
personregisteret) for karplanter, disse vil bli håndtert i arbeidet med sopp/lav og entomologi.  
Faggruppa legges ned når en har fått etablert ei ekspert/superbrukergruppe for drift og 
koordinering av samlingsforvaltning i naturhistorie. En ber faggruppa levere en sluttrapport 
innen 31.03. 2014. 
 
Entomologi 
Det har vært arbeidet med import av datasett fra NHM, og forberedelse av import fra VM 
parallelt med utvikling av databasen. Datasettet fra NHM viste seg å være mer komplisert enn 
først antatt og en ligger ca. 6 mnd etter oppsatt plan. Det er bevilget ekstra ressurser til 
migreringsarbeidet ved NHM. Produksjonsbasen for entomologi ble satt i drift 30.09. 2013, 
og tatt i bruk ved NHM i månedsskifte oktober/november. 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. Utviklingsarbeidet er ca. 2 mnd forsinket i 
forhold til oppsatt plan. Når produksjonsbasen nå er på plass, anser vi likevel fremdriften som 
akseptabel. Gruppa har ikke hatt møter siden februar 2013, utfordringer og spørsmål har 
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delvis blitt drøftet via e-post med faggruppens medlemmer. Faggruppeleder har deltatt i to 
møter med koordineringsgruppa hvor en har diskutert framdrift, arbeidsform og 
forbedringspotensial.  
 
Sopp og lav 
Faggruppa har hatt to møter i 2013 hvorav et fellesmøte med faggruppe for karplanter. 
Migreringen av soppdata fra NHM og VM har gått bra. Det har vært få problemer ut over de 
som en hadde forventet. Faggruppeleder har deltatt i møte med koordineringsgruppa hvor en 
har diskutert framdrift, arbeidsform og muligheter for å koble på en prosjektleder/koordinator. 
I mai fikk en på plass en prosjektkoordinator fra NHM som har som oppgave å følge 
prosjektet og sørge for kontakt og dialog mellom fagmiljø, faggruppe og utviklere i DUG. En 
fikk også supplert faggruppa med en representant fra TMU. En arbeider nå videre med 
utvikling av ny funksjonalitet, test og migrering av soppdatabasen ved TMU. NHM har på 
oppdrag av Artsdatabanken oppdatert taksonregisteret for sopp i Artsnavnebasen. Det er 
imidlertid et stort og uløst spørsmål hva en gjør med taksonregister for materiale utenfor 
Norden. Prosjektarbeidet tar fortsatt lang tid der framdriften forsinkes ved at det tar lang tid 
før beslutninger tas, noe som skaper frustrasjoner hos de involverte. Faggruppeleder anbefaler 
tettere møter mellom fagmiljø og DUG for å sikre moment i arbeidet.  
 
Felles forvaltningsløsning for naturhistorie 
Faggruppa presenterte sitt arbeid på MUSITs seminar for naturhistorie i februar 2013. Både 
produkt og arbeidsform ble svært godt mottatt blant seminardeltakerne. Det ble videre 
gjennomført et gruppearbeid på seminaret som grunnlag for faggruppas videre konkretisering 
og prioriteringer i prosjektet. Det har imidlertid ikke vært ressurser til å videreføre arbeidet i 
2013, og en har heller ikke prioritert å sette i gang nye større utviklingsprosjekter før styret 
har tatt stilling til utredningsarbeidet omkring nytt utviklingsrammeverk som ble ferdigstilt i 
2013. Faggruppas arbeid danner et godt grunnlag for virksomhetsanalysen som skal 
gjennomføres i 2014. 
 
Etikettprosjekt 
Det er fra faglig hold fremsatt behov for å utarbeide en spesifikasjon av ulike krav knyttet til 
etiketten. UM v/Tor Tønsberg har tatt på seg å organisere arbeidet. Initiativet er blitt godt 
mottatt i museene. Det er avholdt møter og alle museene har kommet med innspill. Arbeidet 
er blitt fulgt opp gjennom koordinatorer for botanikk, zoolog og geologi. Botanikkprosjektet 
har kommet fram til en felles løsning for botanikk og har utviklet en kravspesifikasjon. 
Løsningen baserer seg på bruk av om QR-kode på etiketten. Botanikkgruppa leverte sin 
rapport 06.11. 2013. Det er behov for å finne gode løsninger for å lage utskrifter av etiketter 
og koordineringsgruppa ber Einar Timdal og Bjørn Petter Løfall om å komme med forslag til 
hvordan dette kan gjøres. 
 
Samarbeid med Artsdatabanken om navn 
"Ad-hoc-gruppa" for samarbeid om navn MUSIT - Artsdatabanken har ikke hatt møter så 
langt i 2013. Det ble gjort forsøk på å møtes i vår, men deltakelse var ikke mulig for flere av 
museumsrepresentantene i gruppa. Det er mange arbeidsoppgaver å ta tak i som gjelder 
navnelister, datautveksling, bruk av Artsnavnebasen, og koordinator for gruppa har satt opp 
program for neste møte. 
 
Artsdatabanken har kontaktet koordineringsgruppa for å få råd om neste prosjekt når det 
gjelder oppdatering av Artsnavnebasen. Karplanter står for tur, men det er ennå ikke avklart 
hvordan arbeidet kan organiseres. 
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Sak 37/13: Faggruppeleder for sopp og lav 
 
Karl-Henrik Larsson har bedt om å bli fristilt fra oppgaven som leder for faggruppe sopp og 
lav. Det er avklart at han fortsetter som representant for NHM i faggruppa. Det er naturlig at 
ny leder kommer fra VM eller TMU hvor hovedaktiviteten vil foregå i første halvår 2014. 
Tommy Prestø fra VM forslås som ny leder for faggruppa. Solveig Bakken avklarer dette med 
Prestø og seksjonsleder.  
 
 
Sak 38/13: Etablering av gruppe for Naturhistorie IT  

Notat 
 
MUSITs faggrupper gjennomfører oppgaver av prosjektkarakter. Faggrupper vil etter hvert bli 
lagt ned når utviklingsprosjektene ferdigstilles og en går over i en drifts/forvaltningsfase med 
vedlikehold og oppdatering av løsningene. I driftsfasen er det også viktig å sørge for en god 
koordinering og samhandling mellom de som ivaretar driftsoppgavene på IT-siden og 
fagmiljøene i museene. En må også sikre nasjonal samhandling, god koordinering mellom de 
ulike fagområdene og ivaretakelse av fellesløsninger for naturhistorie. En egen faggruppe for 
IT er ikke etablert og intensjonen om å legge et spesielt MUSIT-ansvar til en eller flere IT-
kontaktpersoner (databaseadministratorer) ved museene slik MUSIT-innstillingen fra 2006 
forutsatte, er i liten grad ivaretatt. 
 
Det er enighet om at slike oppgaver må ivaretas og forankres godt i museene, og at tida er 
moden for å etablere ei slik gruppe nå når faggruppe for karplanter avvikles. Betegnelsen «IT-
kontaktperson» og «Naturhistorie IT» kan misforståes. En må finne et bedre navn på gruppa 
og det må klargjøres hvilken kompetanse som er ønskelig hos medlemmene i ei slik gruppe.  
Det er mulig at oppgavene ikke kan løses av en person ved hvert museum, men at museene 
som har store samlinger med stor grad av spesialisering, må fordele oppgavene på to personer.  
Koordineringsgruppas medlemmer diskuterer saken i museene, og den tas opp til endelig 
behandling i neste møte. 
 
 
Sak 39/13: Handlingsplan 2014 
 
Notat med ett vedlegg 
 
Vedtak:  
Koordineringsgruppas leder sluttfører forslag til handlingsplan for 2014 basert på diskusjonen 
i møtet, innspill fra faggruppene og klargjøring av ressurssituasjonen i DUG. Endelig forslag 
sendes gruppas medlemmer for godkjenning før den sendes MUSITs styre innen 18.11. 2013. 
 
Innledning 
Koordineringsgruppa er ikke kjent med at det foreligger noen overordnede føringer fra styret 
for utarbeidelse av handlingsplan for 2014. En tar imidlertid hensyn til arbeidet som er 
igangsatt med utredning av nytt utviklingsrammeverk og ser at det ikke kan igangsettes større 
nye utviklingsprosjekter ut over det som er i gang for sopp/lav og entomologi.  Fokus i 2014 
vil være sluttføring av utviklingsarbeidet som er igangsatt, migrering av datasett ved museene 
og utvikling av fellesfunksjoner for naturhistorie. De foreslåtte aktivitetene innenfor de ulike 
prosjektene skal gis innbyrdes prioritering. 
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Det foreligger konkrete planer/ønsker om aktiviteter i faggruppene ut over det som er foreslått 
i handlingsplanen for naturhistorie for 2014. Koordineringsgruppas bekymring er at ønsket og 
forventingene om felles nasjonale løsninger innenfor naturhistorie, kan gå over til resignasjon 
før en har fått anledning til å starte utviklingsprosjektene. For 2014 vurderes få 
utviklerressurser tilgjengelig i DUG som den begrensende faktoren for total aktivitet innenfor 
naturhistorie, mens den største usikkerheten ligger i hvordan utviklings- og 
migreringsarbeidet i de ulike prosjektene følges opp i de involverte fagmiljøene.  
 
 
Handlingsplan for naturhistorie 2014 tar hensyn til: 
 

• Pågående utredningsarbeid omkring nytt utviklingsrammeverk 
• Innmeldte behov fra faggruppene  
• Ressurssituasjon, kapasitet og kompetanse i DUG 
• Ressurssituasjon, interesse og kapasitet i museene 

 
Faglige aktivitetsområder: 

 
Karplanter. Det gjenstår sluttføring av noen utviklingsoppgaver (lånebasen, søkeoppsett, og 
personregisteret) for karplanter som ikke vil være ferdigstilt innen utgangen av 2013. Disse 
vil bli håndtert i arbeidet med sopp/lav og entomologi.  Faggruppa legges ned når en har fått 
etablert ei ekspert/superbrukergruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning i 
naturhistorie. Det faglige ansvaret vil ligge hos karplantekonservatorene. Faggruppe for 
karplanter avslutter sitt arbeid med levering av sluttrapport innen 31.03. 2014.  

 
Entomologi. Utviklerressurser økes med 150 timer sammenlignet med 2013-plan. I 2014 vil 
en ferdigstille en felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene og migrere 
utvalgte datasett. Handlingsplanen fra 2013 følges, med en oppdatering av tidsplanen med 
utgangspunkt i at applikasjonen ble satt i drift fra oktober 2013. Fortløpende migrering med 
utfasing av lokale databaser vil gå over i 2015. Tiltaket gis prioritet 1. 

 
Sopp og lav. Utviklerressurser økes med 225 timer sammenlignet med 2013-plan. Arbeidet 
skjer i to faser. Fase I: Utvikling av ny funksjonalitet, testing og påfølgende migrering av 
Tromsøs sopp- og lavdata samt Trondheims lavdatasett. Fase II: Videre utvikling av ny 
funksjonalitet før lav fra NHM og sopp og lav fra Bergen kan migreres til felles nasjonal 
løsning. Utviklingsarbeidet med testing vil pågå i hele 2014. Tiltaket gis prioritet 1. 
 
Etikett-format/-utskrift innenfor botanikk. Det foreslås å avsette 300 timer utviklerressurs til å 
operasjonalisere anbefalingene fra etikettgruppa, som nylig har avlevert sin sluttrapport. En 
vil utvikle rutiner og innføre programvare som dekker museenes og samlingenes behov. 
Tiltaket gis prioritet 2. 
 
Ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning 
Koordineringsgruppa vil også søke å etablere ei gruppe som skal sørge for koordinering av 
drifts- og forvaltningsoppgavene for de naturhistoriske løsningene ved det enkelte museum. 
Medlemmer av gruppen er tenkt å ha oversikt over alle museets databaser og applikasjoner 
driftet av MUSIT, og også, innenfor rammene av MUSIT-samarbeidet, fungere som en faglig 
og IT-teknisk ekspertgruppe. Dette tiltaket krever ingen utviklerressurser fra DUG. Tiltaket 
gis prioritet 2. 
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Samarbeid med Artsdatabanken om artsnavn  
Det er behov for å videreføre oppgavene tillagt denne gruppa i 2014. Koordineringsgruppa 
mener det er hensiktsmessig at disse oppgavene også legges til ei ekspert/superbrukergruppe 
for drift og koordinering av samlingsforvaltning i naturhistorie. Dette tiltaket krever ingen 
utviklerressurser i DUG. Tiltaket gis prioritet 2. 
 
Virksomhetsanalysen 
Koordineringsgruppas medlemmer vil få tillagt oppgave som kontakt i de enkelte museene for 
oppnevning/organisering av de lokale høringsgruppene, samt bidra til oppslutning om 
prosessen rundt virksomhetsanalysen. Leder i koordineringsgruppa vil i tillegg delta i 
styringsgruppa for prosjektet som skal gjennomføre virksomhetsanalysen. Dette tiltaket 
krever ingen utviklerressurser i DUG. Tiltaket gis prioritet 1. 
 
Moser – innledende vurdering 
To konservatorer engasjeres til å vurdere om sopp-applikasjonen, slik den er per 1.2. 2014, 
kan tas i bruk for moser, og hva som eventuelt må gjøres før man kommer dit. Tiltaket gis 
prioritet 2. 

 
 
Sak 40/13: Orienteringssaker  

Gjennomføring av virksomhetsanalyse 
Solveig Bakken orienterte om forslag til mandat, tidsplan og organisering av arbeidet med 
virksomhetsanalysen. Saken legges fram for MUSITs styre 28.11. 2013. 
 
 
Sak 41/13: Eventuelt 
 
Jarle Ebeling fremmet forslag om å arrangere seminar for MUSIT naturhistorie også i 2014. 
Det er mange aktuelle tema for et slikt møte både med orienteringer fra pågående MUSIT-
prosjekter og innslag fra tilgrensende prosjekter ved museene. Koordineringsgruppa ber 
sekretariatet om å fremme det økonomiske behovet i forbindelse med MUSIT-styrets 
behandling av budsjett for 2014. Dersom tiltaket gis økonomisk støtte, tas saken opp på neste 
møte i koordineringsgruppa med avklaring av dato og program. 
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie 2013 med rapportering per 
31.10. 2013. 
 
Innledning 
 
Ressursene satt av i forbindelse med (del)målene i planen er DUGs forventede forbruk i 
timeverk samt ressurser i form av arbeidstid forventet brukt av ansatte ved museene, f.eks. 
deltakelse i faggrupper.  
 
DUG disponerer totalt 5,4 årsverk med applikasjonsutvikling/programmering. For 2013 er 
disse årsverkene delt likt mellom kultur- og naturhistorie. Det betyr at naturhistorie disponerer 
2,7 årsverk i 2013. Halvparten av disse årsverkene går med til drift og vedlikehold av 
eksisterende databaser og applikasjoner. Det gjenstår dermed ca. 16,6 månedsverk med 
utvikling som kan disponeres til de naturhistoriske prosjektene.  
 
Handlingsplanen for 2013 ble utarbeidet ut fra en fortsatt uavklart situasjon rundt nytt 
utviklingsrammeverk for Musit. Det ble i 2013 ikke prioritert nye naturhistoriske 
utviklingsprosjekter. Fokus i 2013 har vært sluttføring av det som er igangsatt for karplanter, 
lav/sopp og entomologi samt migrering av datasett. 
 
Styret har bevilget ekstra ressurser til prioriterte tiltak innenfor naturhistorie i 2013. De ekstra 
ressursene er blitt benyttet til et felles seminar for alle som arbeider innenfor MUSIT 
naturhistorie, prosjektkoordinator for sopp/lavprosjektet og bistand i migreringsprosessene i 
entomologiprosjektet.  
 
 
Arbeid i koordineringsgruppa 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie har hatt fem møter per 31.10. 2013 og behandlet 41 
saker i tillegg til orienteringssaker og oppfølgingssaker. Referat fra møtene er sendt Styret til 
orientering. Det er i tillegg avviklet et seminar felles for alle som arbeider med MUSIT 
naturhistorie. 
 
Sentrale arbeidsoppgaver har vært: 

- handlingsplan med status for gruppenes arbeid, håndtering av avvik 
- møter med lederne for faggruppene 
- program og erfaring fra seminar 
- oppfølging av styresaker 
- koordinering av arbeid med Artsdatabanken og GBiF 

 
Koordineringsgruppas medlemmer har i tillegg hatt kontakt per epost og telefon for å følge 
opp spørsmål og henvendelser fra faggruppene.  
 
Ressursinnsats (timer) fra museene i koordineringsgruppa totalt: 545 
NHM: 75, UM: 75, TMU: 75, VM: 320 
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Seminar for MUSIT naturhistorie 
 
MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie og DUG arrangerte et seminar for alle som 
arbeider med MUSIT-naturhistorie i faggrupper, DUG og i museene 06.02. 2013. Det var 38 
påmeldte til seminaret inklusive fire inviterte innledere. Alle museene i MUSIT-samarbeidet 
var representert samt Agder naturmuseum og botanisk hage.   
 
Seminarets hensikt var å få presentert og motta tilbakemelding knyttet til pågående 
naturhistoriske prosjekter i MUSIT, bli bedre kjent samt å diskutere noen overordnede tema 
felles for alle som arbeider med naturhistorie innenfor MUSIT. 
 
Det var god oppslutning og positiv stemning under seminaret, beskrevet som en «samlende 
atmosfære». Koordineringsgruppa og DUG har fått positive tilbakemeldinger fra deltakere i 
ettertid. For koordineringsgruppas medlemmer har det også vært nyttig med tilbakemeldinger 
og innspill på prosjekter som er i gang, eller ønsker om igangsetting av nye prosjekter. Tid til 
diskusjon mellom programmets poster oppleves også som nyttig og en arena for å bli bedre 
kjent på tvers av fagfelt.   
 
Museene samarbeider om felles løsninger, og arbeid utviklet i ett prosjekt er relevant for 
andre prosjekter. Seminaret viste at det er en positiv driv i museene og driv i faggruppene. Det 
synliggjør også et stort gap mellom ønsker/forventinger til det som kan gjøres sammenlignet 
med tilgjengelige ressurser lokalt ved museene i form av personale og midler.  
 
En mer detaljert bekrivelse av program og erfaringer er gitt i rapport på handlingsplan per 
30.04. 2013. 
 
 
Arbeid i faggruppene 
 
Koordineringsgruppa har gjennom rapporter og referater fra faggruppene fått en oppdatering 
på status for handlingsplanen for 2013. Koordineringsgruppa er, sett under ett, fornøyd med 
arbeidet som er gjennomført i faggruppene i 2013. Det er imidlertid gjennomgående for alle 
faggruppene at utviklings- og migreringsarbeidet tar lengre tid enn forventet. Selv om 
samarbeidet mellom utviklerne og fagmiljøene er godt, er ikke organiseringen av prosjektene 
optimale. Det mangler en «pådriverfunksjon» i prosjektene. I tillegg setter ikke museene av 
nok sammenhengende arbeidstid (til riktig tid) i prosjektene, og det er begrenset med 
utviklerressurser i DUG. Av den grunn går arbeidet i rykk og napp, med tap av både tid og 
momentum. Resultatet er at arbeidet blir forsinket, og det oppstår frustrasjon både hos 
utviklere og i faggruppene. 
 
Koordineringsgruppa ser at informasjonsflyten innen faggruppene og mellom 
koordineringsgruppa og faggruppene kunne vært bedre. I perioder hvor utviklings- eller 
migreringsarbeid er konsentrert om ett fagmiljø/museum, er det spesielt viktig å holde alle 
faggruppemedlemmene orientert om arbeidet som pågår, enten gjennom dialog eller 
møtereferater, slik at prosjektene fortsatt oppfattes som fellesprosjekter for alle museene.  
 
Karplanter 
Faggruppa har hatt tre møter i 2013, hvorav ett av disse var fellesmøte med faggruppe for 
sopp og lav og ett sammen med karplantekonservatorene. I tillegg har gruppas medlemmer 
hatt arbeidsseminar sammen med DUG, heldags kurs/seminar om lånebasen og kurs i bruk av 
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MUSITs felles importapplikasjon. Hovedaktiviteten i 2013 har vært migreringen av materiale 
fra Stavanger, Agder, rest-Oslo og rest-Tromsø. Dette ventes ferdigstilt i løpet av november. 
Det er gjort en revisjon av lånebasen som nå er tatt i bruk i Oslo, Bergen og Trondheim. Det 
er gjort et omfattende arbeid med å forbedre søkefunksjonen og forbedringer i 
koordinatfunksjonen.  
 
GBiF Norge og UM har samarbeidet om utviklingen av en portal for karplanter ved UM, og 
det ligger nå en løsning på GBiFs nettsider. 
 
Det gjenstår sluttføring av noen utviklingsoppgaver (lånebasen, søkeoppsett, og 
personregisteret) for karplanter, disse vil bli håndtert i arbeidet med sopp/lav og entomologi.  
Faggruppa legges ned når en har fått etablert ei ekspert/superbrukergruppe for drift og 
koordinering av samlingsforvaltning i naturhistorie. En ber faggruppa levere en sluttrapport 
innen 31.03. 2014. 
 
 
Entomologi 
Det har vært arbeidet med import av datasett fra NHM, og forberedelse av import fra VM 
parallelt med utvikling av databasen. Datasettet fra NHM viste seg å være mer komplisert enn 
først antatt og en ligger ca. 6 mnd etter oppsatt plan. Det er bevilget ekstra ressurser til 
migreringsarbeidet ved NHM. Produksjonsbasen for entomologi ble satt i drift 30.09. 2013, 
og tatt i bruk ved NHM i månedsskifte oktober/november.  
 
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. 
Utviklingsarbeidet er ca. 2 mnd forsinket i forhold til oppsatt plan. Når produksjonsbasen nå 
er på plass, anser vi likevel fremdriften som akseptabel. Gruppa har ikke hatt møter siden 
februar 2013, utfordringer og spørsmål har delvis blitt drøftet via e-post med faggruppens 
medlemmer. Faggruppeleder har deltatt i to møter med koordineringsgruppa hvor en har 
diskutert framdrift, arbeidsform og forbedringspotensial.  
 
 
Sopp og lav 
Faggruppa har hatt to møter i 2013 hvorav et fellesmøte med faggruppe for karplanter. 
Migreringen av soppdata fra NHM og VM har gått bra. Det har vært få problemer ut over de 
som en hadde forventet. Faggruppeleder har deltatt i ett møte med koordineringsgruppa hvor 
en har diskutert framdrift, arbeidsform og muligheter for å koble på en 
prosjektleder/koordinator. I mai fikk en på plass en prosjektkoordinator fra NHM som har 
som oppgave å følge prosjektet og sørge for kontakt og dialog mellom fagmiljø, faggruppe og 
utviklere i DUG. En fikk også supplert faggruppa med en representant fra TMU.  
 
En arbeider nå videre med utvikling av ny funksjonalitet, test og migrering av soppdatabasen 
ved TMU. NHM har på oppdrag av Artsdatabanken oppdatert taksonregisteret for nordiske 
sopp i Artsnavnebasen. Det er imidlertid et stort og uløst spørsmål hva en gjør med 
taksonregister for materiale utenfor Norden. Prosjektarbeidet tar fortsatt lang tid der 
framdriften forsinkes ved at det tar lang tid før beslutninger tas, noe som skaper frustrasjoner 
hos de involverte. Faggruppeleder anbefaler tettere møter mellom fagmiljø og DUG for å 
sikre moment i arbeidet.  
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Felles forvaltningsmodul 
Faggruppa presenterte sitt arbeid på MUSITs seminar for naturhistorie i februar 2013. Både 
produkt og arbeidsform ble svært godt mottatt blant seminardeltakerne. Det ble videre 
gjennomført et gruppearbeid på seminaret som grunnlag for faggruppas videre konkretisering 
og prioriteringer i prosjektet. Det har imidlertid ikke vært ressurser til å videreføre arbeidet i 
2013, og en har heller ikke prioritert å sette i gang nye større utviklingsprosjekter før styret 
har tatt stilling til utredningsarbeidet omkring nytt utviklingsrammeverk som ble ferdigstilt i 
2013. Faggruppas arbeid danner et godt grunnlag for virksomhetsanalysen som skal 
gjennomføres i 2014. 
 
 
Arbeid som ikke er organisert gjennom faggruppene 
 
MUSIT er etter tilrådning fra koordineringsgruppa, involvert i to prosjekter ved museene som 
ikke er organisert gjennom egne faggrupper.  
 
1) «Etikettprosjekt». Det er fra faglig hold fremsatt behov for å utarbeide en spesifikasjon av 
ulike krav knyttet til etiketten. UM v/Tor Tønsberg har tatt på seg å organisere arbeidet. 
Initiativet er blitt godt mottatt i museene. Det er avholdt møter og alle museene har kommet 
med innspill. Arbeidet er blitt fulgt opp gjennom koordinatorer for botanikk, zoolog og 
geologi. Botanikkprosjektet har kommet fram til en felles løsning for botanikk og har utviklet 
en kravspesifikasjon. Løsningen baserer seg på bruk av om QR-kode på etiketten. 
Botanikkgruppa leverte sin rapport 06.11. 2013.  
 
2) «Samarbeid med Artsdatabanken om navn».  

"Ad-hoc-gruppa" for samarbeid om navn MUSIT - Artsdatabanken har ikke hatt møter så 
langt i 2013. Det ble gjort forsøk på å møtes i vår, men deltakelse var ikke mulig for flere av 
museumsrepresentantene i gruppa. Det er mange arbeidsoppgaver å ta tak i som gjelder 
navnelister, datautveksling, bruk av Artsnavnebasen, og koordinator for gruppa har satt opp 
program for neste møte. 
 
Artsdatabanken har kontaktet koordineringsgruppa for å få råd om neste prosjekt når det 
gjelder oppdatering av Artsnavnebasen. Karplanter står for tur, men det er ennå ikke avklart 
hvordan arbeidet kan organiseres. 
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MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie med ressursforbruk for 2014 
 
Koordineringsgruppe for naturhistorie vil i 2014 prioritere å fullføre påbegynte 
utviklingsoppgaver innen entomologi og sopp og lav. I tillegg vil man arbeide videre med å 
operasjonalisere anbefalingene fra etikettgruppa, som nylig har avlevert sin sluttrapport.  
 
Koordineringsgruppa vil også søke å etablere ei gruppe som skal sørge for koordinering av 
drifts- og forvaltningsoppgavene for de naturhistoriske løsningene ved det enkelte museum. 
Medlemmer av gruppen er tenkt å ha oversikt over alle museets databaser og applikasjoner 
driftet av MUSIT, og også, innenfor rammene av MUSIT-samarbeidet, fungere som en faglig 
og IT-teknisk ekspertgruppe. I løpet av første halvår vil en foreta en innledende vurdering om 
sopp-applikasjonen, slik den er per 1.3. 2014, kan tas i bruk for moser, og hva som eventuelt 
må gjøres av utviklingsarbeid. 
 
Koordineringsgruppa vil også være involvert i arbeidet med virksomhetsanalyse. Gruppas 
medlemmer vil være ansvarlig ved de enkelte museene for oppnevning/organisering av de 
lokale høringsgruppene, samt bidra til oppslutning om prosessen rundt virksomhetsanalysen. 
 
 
Prioriterte oppgaver er:  
1. Videreutvikling av entomologiapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1. 
2. Videreutvikling av sopp og lavapplikasjon og migrering av data. Prioritet 1. 
3. Videre arbeid med etikett-format/-utskrift innenfor botanikk. Prioritet 2. 

 
4. Etablere ei ekspertgruppe for drift og koordinering av samlingsforvaltning. Prioritet 2. 
5. Virksomhetsanalyse. Prioritet 1. 
6. Moser – innledende vurderinger. Prioritet 2. 

 
Det er usikkert hvor mye av utviklingsressursene i DUG som vil gå med til arbeidet med 
etikettene. Oppgave 4., 5. og 6. vil i utgangspunktet ikke kreve utviklingstid i DUG. 
 
Detaljerte prosjektplaner med milepæler og ansvarsfordeling revideres/utvikles for hvert av 
målene etter endelig avklaring av ressurstildeling for 2014. Prosjektplanene følges opp av 
koordineringsgruppa, og kan oversendes styret ved behov. 
 
Mål 1: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de 
naturhistoriske universitetsmuseene  
 
Tiltak i 2014. Ferdigstille en felles entomologiapplikasjon for de naturhistoriske museene og 
migrering av utvalgte datasett 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene i entomologi. 
Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger. En første versjon av applikasjonen 
ble utviklet av en pilotgruppe for entomologi, og overlatt Faggruppa i entomologi i 2013 etter en 
foreløpig test. Faggruppa har fortsatt arbeidet med utviklingen av applikasjonen i 2013, og begynt 
migreringen av datasett. Applikasjonen ble tatt i bruk av NHM for ett datasett i oktober/ november 
2013. 
 
De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2014 er: 
1. Utarbeide en detaljert arbeidsplan for arbeidet som skal utføres i 2014. (Januar 2014.) 
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2. Testing og godkjenning av funksjonaliteter i applikasjonen slik den foreligger pr. 31.12.2013 (se 
«Tiltak og gjøremål i entomologi-applikasjonen» (https://wiki.uio.no/usit/musit/ 
index.php/Zoologi)).  Må foreligge 1. april 2014. 

3. Videreutvikling av entomologiapplikasjonen. Ifl. «Tiltak og gjøremål i entomologi-
applikasjonen» gjenstår pr. 1.11.2013 følgende punkter: 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19 og 20, 
hvorav pkt. 9 sannsynligvis kan utsettes.  

• Pkt. 4 og 5 (validering av navn) utbedres i samarbeid med botanikk. Ferdigstilles innen 1. mars 
2014. 

• Pkt. 10 (koordinathistorikk) og pkt.11 (koordinatvalidering) utbedres i samarbeid med 
botanikk. Ferdigstilles innen 1. mars 2014. 

• Pkt. 17 avklares med VM. Ferdigstilles innen 1. juni 2014.  
• Pkt. 18 («collection event») vurderes med tanke på en enklere løsning enn opprinnelig planlagt 

(oppretting av et dummy-taxon som kan fungere som identitet for en unik collection-event?) 
Ferdigstilles innen 1. mai 2014. 

• Pkt. 19 (opplasting av foto). Ferdigstilles innen 1. februar 2014. 
• Pkt. 20 (diverse). Vurderes og prioriteres av faggruppen innen 1. april 2014. 
 
4. Migrering av lokale databaser med foreslått oppstartrekkefølge (må diskuteres videre i 
faggruppen):  

• Januar: NHM Utvalgte datasett + Access-baser i entomologi 
• Februar: NTNU VM entomologi tørrsamling 
• Mai: UM og TMU 
 
5. Videreutvikling av første versjon av entomologiapplikasjonen parallelt med migrering   
 
6. Fortløpende migrering med utfasing av lokale databaser (2013-2014) 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG, og 
ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

900  679 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 250, TMU: 100, UM:100, VM:100, Totalt:550. Antall 
timer inkluderer ikke innsats til vasking av data og migrering. 

 
 
 
Mål 2: Utvikle en felles sopp- og lavapplikasjon som tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene 
 
Tiltak i 2014. Videreføre utvikling av felles sopp- og lavapplikasjon for de naturhistoriske 
museene med migrering av utvalgte datasett 

Beskrivelse: Det skal utvikles én felles applikasjon for objektsamlingene for sopp og lav. 
Faggruppa leverte utkast til prosjektplan med kravspesifikasjon i oktober 2011. Applikasjonen 
implementerer all funksjonalitet i karplanteapplikasjonen, men krever utvikling av nye moduler for 
typekort, protologer, eksikkater, litteratur og kjemiske analyser. I tillegg kreves nye felt i 
eksisterende moduler. Modul for kjemiske analyser er spesifikt for sopp og lav, men overlapper 
delvis entomologenes analysemodul. De andre nye modulene er generelle for naturhistorie. 
Applikasjonen krever også funksjonalitet som faggruppe karplanter har utsatt av div. årsaker. 
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Migrering av åtte databaser følger utviklingsbehovene. Migrering av soppdatabasene ved VM og 
NHM er gjennomført. Migreringen av soppbasen ved TMU ferdigstilles i løpet av januar 2014. 
 
De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2014 er: 
1. Utvikling, test og migrering av lav ved TMU og VM 
For en fullstendig migrering er man avhengig av at modulen for kjemiske analyser er utviklet. 
Ettersom disse dataene ligger lagret i et fritekstfelt, kan en som alternativ gjennomføre 
migreringen og så strukturere kjemiske data i ettertid når modulen er ferdig utviklet.  Dersom man 
velger det siste alternativet, kan migreringen starte så snart håndteringen av innblandinger er 
implementert, noe en forventer er gjennomført i løpet av 2013. Fullstendig migrering bør kunne 
være gjennomført før sommeren 2014. 
 
2. Utvikling og test som forberedelse til migrering av lav NHM, lav og sopp UM. 
Flere moduler må utvikles innen denne migreringen kan starte. Dette er et utviklingsarbeid som vil 
pågå i hele 2014 før ny funksjonalitet er på plass. 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
faggruppa og DUG 

Faggruppa, DUG og ansvarlige 
konservatorer ved museene 

Timer Kroner 

900 679 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 200, TMU: 100, UM: 100, VM: 150. Totalt: 550 
Antall timer er eksklusiv innsats til vasking av data og migrering. 

Rapportering: 

Prognose: 
 
 
 
Mål 3: Videre arbeid med etikett-format/-utskrift innenfor botanikk 
 
Tiltak i 2014. Med utgangspunkt i etikettgruppas forslag til etikettformat og etikett-utskrifter, 
utvikle rutiner og innføre programvare som dekker museenes og samlingenes behov 

Beskrivelse: Det er en del usikkerhet forbundet med hvordan man kan sikre hvert museum 
nødvendig kompetanse og programvare for å dekke behovene hver enkelt samling har til 
etikettformat og etikettutskrift. 
 
Etikettgruppas forslag til format krever også noe utvikling av dagens botanikk-applikasjoner og 
oppretting av websteder hvor man kan hente ytterligere informasjon om det enkelte objekt. 
 

Ansvarlig Deltakere Ressurs i DUG 
Koordineringsgruppa, 
etikettgruppa og 
DUG 

Etikettruppa, DUG og 
ansvarlige konservatorer ved 
museene 

Timer Kroner 

300 226 500 

Ressursinnsats museene (timer): NHM: 100, TMU: 50, UM: 100, VM: 50. Totalt: 300 
Antall timer er eksklusiv innsats til migrering. 

Rapportering: 

Prognose: 
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Saksnotat til koordineringsgruppemøte 12.02. 2014 
 
 
Sak 01/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 07.11. 2013 

Referat fra møte 07.11. 2013 er vedlagt 
 
 
Sak 02/14 Gjennomgang av rapport 2013 og handlingsplan for 2014 

Rapport per 31.10. 2013 og handlingsplan for 2014 er vedlagt  
  
 
Sak 03/14 Status for arbeid i faggruppene og DUG  

Koordineringsgruppa gis gjennom rapporter fra faggruppene og DUG en oppdatering på 
status for handlingsplanen per 10.02. 2014 samt inviteres til diskusjon om framdrift og 
resultatoppnåelse i møtet 12.02. 2014. Faggruppeledernes tilbakemelding på framdrift 
presenteres på møtet. Status for DUGs arbeid gis gjennom muntlig orientering v/Jarle. 
 
 
Sak 04/14 Etablering av gruppe for «Naturhistorie IT», sak overført fra 2013 

Koordineringsgruppe for naturhistorie behandlet i sak 38/13 «Etablering av gruppe for 
Naturhistorie IT». Saken ble overført til første møte i 2014. Koordineringsgruppa tar opp 
saken på nytt i møte 12.02. 2014, diskuterer status i museene og videre framdrift i saken. 
 
Referat fra møte 07.11. 2013: 
 
MUSITs faggrupper gjennomfører oppgaver av prosjektkarakter. Faggrupper vil etter hvert bli 
lagt ned når utviklingsprosjektene ferdigstilles og en går over i en drifts/forvaltningsfase med 
vedlikehold og oppdatering av løsningene. I driftsfasen er det også viktig å sørge for en god 
koordinering og samhandling mellom de som ivaretar driftsoppgavene på IT-siden og 
fagmiljøene i museene. En må også sikre nasjonal samhandling, god koordinering mellom de 
ulike fagområdene og ivaretakelse av fellesløsninger for naturhistorie. En egen faggruppe for 
IT er ikke etablert og intensjonen om å legge et spesielt MUSIT-ansvar til en eller flere IT-
kontaktpersoner (databaseadministratorer) ved museene slik MUSIT-innstillingen fra 2006 
forutsatte, er i liten grad ivaretatt. 
 
Det er enighet om at slike oppgaver må ivaretas og forankres godt i museene, og at tida er 
moden for å etablere ei slik gruppe nå når faggruppe for karplanter avvikles. Betegnelsen «IT-
kontaktperson» og «Naturhistorie IT» kan misforståes. En må finne et bedre navn på gruppa 
og det må klargjøres hvilken kompetanse som er ønskelig hos medlemmene i ei slik gruppe.  
Det er mulig at oppgavene ikke kan løses av en person ved hvert museum, men at museene 
som har store samlinger med stor grad av spesialisering, må fordele oppgavene på to personer.  
Koordineringsgruppas medlemmer diskuterer saken i museene, og den tas opp til endelig 
behandling i neste møte. 
 
 
Fra saksnotat til møte 07.11. 2013 

Sak 38/13 Etablering av gruppe for Naturhistorie IT 
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Bakgrunn 
 
MUSIT-innstillingen fra 2006 forutsatte at alle museene har sin egen «IT-kontaktperson» som 
er ansvarlig for kommunikasjonen med MUSIT, og som inngår i en faggruppe for IT. 
Gruppen skulle fungere som rådgivere for fag- og koordineringsgruppene i de forskjellige 
utviklingsprosjektene og være bindeleddet mellom den IT-messige og museumsfaglige 
kompetansen. 
 
MUSITs faggrupper gjennomfører oppgaver av prosjektkarakter. Faggrupper vil etter hvert bli 
lagt ned når utviklingsprosjektene ferdigstilles og en går over i en drifts/forvaltningsfase med 
vedlikehold og oppdatering av løsningene. I driftsfasen er det også viktig å sørge for en god 
koordinering og samhandling mellom de som ivaretar driftsoppgavene på IT-siden og 
fagmiljøene i museene. En må også sikre nasjonal samhandling, god koordinering mellom de 
ulike fagområdene og ivaretakelse av fellesløsninger for naturhistorie.  
 
Faggruppe for IT er ikke etablert og intensjonen om å legge et spesielt MUSIT-ansvar til en 
eller flere IT-kontaktpersoner (databaseadministratorer) ved museene er i liten grad ivaretatt. 
Evalueringen av MUSIT i 2013 anbefaler at det er viktig å få på plass eller tydeliggjort rollen 
som «databasekoordinator» ved alle museene for å forankre MUSIT-arbeidet i museene. 
 
Ansvar og arbeidsoppgaver  
 
IT-koordinatoren skal være superbruker og kontaktperson mellom driftsmiljøet, faggruppene 
for utviklingsprosjektene og fagmiljøene i museene.  
 
Andre viktige oppgaver lagt til funksjonen som IT-koordinator ved museene omfatter bl.a.: 
 
• Holde seg oppdatert om endringer i, og utvikling av nye, databaser og applikasjoner som 

museet tar i bruk 
• Fungere som museets fag- og kontaktperson ved utvikling og implementering av 

applikasjoner og funksjoner som gjelder flere fagområder, f.eks. felles steds- og 
personregistre for to eller flere samlinger 

• Delta i uttesting av nye applikasjoner og nye funksjoner i eksisterende applikasjoner 
• Delta på, og initiere, møter mellom museene, MUSIT, GBIF Norge og Artsdatabanken 
• På eget initiativ å foreta løpende vurdering og evaluering av de dataløsninger som 

utvikles og tas i bruk 
• Kvalitetssikre og oppdatere nødvendig brukerdokumentasjon 

 
 
 
Sak 05/14 Seminar for MUSIT naturhistorie 02.04. 2014 – program og deltakelse 
 
MUSITs styre bevilget i V-sak 03/4-13 kr. 75 000 til gjennomføring av et heldagsseminar for 
naturhistorie i 2014. For å sikre møtelokaler og forhåndsvarsel til aktuelle deltakere samt 
unngå kollisjon med virksomhetsanalysen i museene, er dato allerede fastsatt til 02.04. 2014. 
Seminaret holdes på Park Inn på Gardermoen. 
 
Det er mange aktuelle tema for et slikt møte både med orienteringer fra pågående MUSIT-
prosjekter og innslag fra tilgrensende prosjekter ved museene. Naturhistorisk museum 
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inviterer til et seminar om naturmangfold 01.04. 2014 der mange av de samme personene kan 
komme til å delta. En må derfor sørge for god koordinering slik at programmet på de to 
seminarene ikke blir «konkurrerende»/overlappende.  
 
Aktuelle tema: 
Karplanteprosjektet fra A til Å. Tommy Prestø har fått en foreløpig invitasjon til å presentere 
dette.  
 
Navneregister og bruk av «Artsnavnebasen». Toril L. Moen fra Artsdatabanken har fått en 
foreløpig invitasjon til å holde innlegg. 
 
Samarbeid mellom Bergen museum og GBiF om utviklingen av en portal for karplanter  
 
Digitaliseringsprosjektet ved NHM. Erfaringer, utfordringer…. 
 
Status for entomologi og sopp/lav (har vi nok å melde her)? 
 
Oppdatering om ny MUSIT-avtale, styre, daglig leder, gruppe for naturhistorie IT mm 
 
NorBOL: Ny nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding. Torbjørn Ekrem har fått en 
foreløpig invitasjon til å holde innlegg 
 
Flere? 
 
Forslag til program på seminar om naturmangfold ved NHM 01.04. 2014: 
 
Naturmangfold- Klassifikasjon og modellering – Rune Halvorsen. 
 
a-DNA laboratoriet en nasjonal infrastruktur? 
 
Databaser: MUSITs videre planer – hva skjer  - Jarle 
Riksmuseets databasesatsing – hva skjer internasjonalt. Presentasjon av databaseansvarlig i 
Riksmuseet 
 
Digitalisering: 
Massedigitalisering i Finland 
Hvordan digitaliser vi samlinger med fossiler, mineraler og innsekter. 
 
Magasiner 
Hva er gjort siden RRs rapport – Rapport fra museene 
 
Utstillinger 
Hvem kan tilby utstillinger 
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Orienteringer 
Virksomhetsanalysen og møter ved museene jfr. epost fra Karstein Hårsaker 06.02. 2014: 
 
Arbeidet med virksomhetsanalyse MUSIT går framover, det er så langt gjennomført ett 
arbeidsmøte for naturhistorie i Trondheim (22-23/1), og det skal gjennomføres et arbeidsmøte 
for kulturhistorie i uke 7 (12-13.2). Det vil bli lagt ut info om arbeidet med 
virksomhetsanalysen (mandat, møtereferater mm.) på MUSIT-wikien 
(https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Rapporter). 
 
I etterkant av arbeidsmøtene vil det bli utarbeidet et foreløpig utkast til rapport fra arbeidet. 
Dette utkastet skal presenteres ved hvert enkelt museum. Fra V-sak 02/4-12: Det skal i tillegg 
gjennomføres samtaler ved hvert museum hvor prosjektgruppen møter lokale representanter 
for å diskutere hvordan den generelle beskrivelsen passer med situasjonen ved det enkelte 
museum. Det er viktig at hvert museum bruker tilstrekkelig tid til å gjennomføre disse 
samtalene.   
 
I mandatet til virksomhetsanalysen står det at høringsmøter med høringsgrupper ved hvert 
enkelt museum etableres/koordineres av museenes representanter i MUSITs 
koordineringsgruppe. 
 
Følgende datoer er satt av for høringsmøter for naturhistorie ved de forskjellige museene: 
Tromsø: 17/3 
Bergen: 27/3 
Oslo: 3/4 
Trondheim: 7/4 
 
Møtetidspunkt: 10.00 – 14.00 
 
Jeg ber dere derfor om å etablere passende høringsgrupper og organisere møter på disse 
datoene. Gi meg tilbakemelding om deltakere på møtene. 
 
 
vennlig hilsen 
Karstein Hårsaker 
Overingeniør 
NTNU Vitenskapsmuseet 
 
 
 
 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Rapporter
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Faggruppe sopp og lav - rapport på handlingsplan per 09.02. 2014 
 
Faggruppa hadde møte ved NHM i desember 2013, men både Larsson og Prestø hadde meldt forfall. 
Det var selvsagt ikke heldig at både avtroppende og påtroppende faggruppeleder manglet. Det 
foreligger nå et referat fra dette møtet. Det viktigste resultatet fra møtet var at løsningen for 
håndtering av innblandingsarter ble diskutert og «godkjent».  
 
Faggruppa har ikke hatt møter så langt i 2014, men DUG har hatt arbeidsmøter med Timdal på NHM. 
Dessuten har Timdal, Prestø og Holien hatt arbeidsmøte ved VM. Prestø har dessuten hatt kontakt 
både med Räma og Mathiassen, TMU og med Botnen, BM.  
 
 
Utvikling lav 
Etter arbeidsmøtene er kravspesifikasjonen for en TLC-modul for lavanalyser klar. DUG er i gang med 
programmeringen av modulen og en første versjon forventes klar i månedsskiftet feb/mar. DUG har 
også begynt å se på strukturering av TLC-data i eksisterende lavkjemimodul i gammel Oracle-
applikasjon. Disse dataene skal standardiseres og det må fagmiljøene gjøre selv. Kontakten med 
Botnen, BM avklarte at det ikke er behov for en egen HPLC-modul. Timdal tok på seg ansvaret for å 
lage et utkast til Spot-analysemodul («fargereaksjoner») som Holien og Prestø følger opp. Denne 
foreligger ennå ikke.  
 
Faggruppeleder har ikke diskutert med Løfall hvordan han som prosjektkoordinator best kan brukes i 
videre utviklingsarbeid, men det er naturlig at han får en sentral rolle i arbeidet med 
kravspesifikasjon av moduler for typekort, protologer, eksikkater og litteratur. Dette er moduler som 
er vesentlig for senere migrering av lavdata ved NHM og BM, men som ikke har tilsvarende 
avgjørende betydning for de andre lavherbariene. Samtidig er det natuirlig at VM og TMU selv gjør 
standardiseringen og testingen når det er klart for migrering av lavdata fra sine egne samlinger. 
 
Det springende punktet har vært om en skal migrere data først og så strukturere analysedata i 
ettertid. Avklaring med Olsen, DUG tyder nå på at tidsplanen og arbeidsomfang gjør det mulig å 
utvikle TLC-modul og Spotanalyse-modul før en migrerer lavdata ved VM og TMU.  
 
 
Migrering sopp TMU 
Prestø har også hatt noe kontakt med TMU, NHM DUG i forbindelse med migrering av soppdata fra 
gammel til ny Oracle-applikasjon. Rapport fra DUG viser at alle data er på plass i ny Oracle-
applikasjon. DUGs test viser kun feil for taksonnavn, og da kun der det er forventet feil pga. mangler i 
taksonregister. Neste steg i prosessen er fullskala testing av migreringen. Denne oppgaven tilligger 
TMUs fagmiljø. Erfaring fra tidligere migreringer er at testing bør utføres selv om data rent 
overfladisk ser ok ut.  
 
 
Tommy Prestø /s/ 
10.02.14 
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Samarbeid MUSIT og Artsdatabanken om navn – rapport per 09.02. 2014 
 
"Ad-hoc-gruppa" for samarbeid om navn MUSIT - Artsdatabanken har ikke hatt møter så langt i 2014, 
men Bendiksby og Prestø, VM hadde 4.2.14 møte med Moen og Olsen, Artsdatabanken.  
 
Møtet hadde to hovedtema. Nedenfor oppsummeres disse kort, inkl. avklaringer som er foretatt 
etter møtet. 
 
 
Framtidig arbeid med taksonregister for karplanter  
Vi har dobbeltsjekket at Artsdatabanken har siste versjon av HERB-registeret; siste redigeringsdato 
01.04.2012 og dette er versjonen som Artsdatabanken fikk oversendt 24.9.2013 og som DUG fikk 
oversendt april 2013. Denne versjonen er ikke implementert i MusNatHist – karplanter. Det ser vi ved 
at siste tillegg i HERB (TaxaNr=20286 - Plantago virginica) ikke er tilgjengelig i MusNatHist. Strukturen 
på HERBs taksonregister gjør det vanskelig for Artsdatabanken å bruke det direkte inn mot 
Artsnavnebasen. Årsaken til det er at taksonnavn over slektsnivå mangler.  
 
Prestø har bedt DUG om kopi av «MUSIT-registeret», helst inkl. taksonnavn som er lagt inn «lokalt» 
ved de enkelte delsamlingene. Det viktigste med «MUSIT-registeret er at det (i hvert fall delvis) skal 
ha overordna taksonnavn (famillier etc.). Når vi har mottatt «MUSIT-registeret» og sett på det, så vil 
Artsdatabanken sammenlikne det med HERB og Artsnavnebasen. Oddvar Pedersen og Prestø skal 
bistå Artsdatabanken i analysen og rydde unna enkle faglige problemstillinger. På vegne av 
karplantekonservatorene søker Bendiksby Artsdatabanken om midler til arbeid med taksonnavn på 
karplanter når utlysningen kommer senere i vinter. En viktig del av dette arbeidet blir da 
kompetanseoverføring fra Reidar Elven til Bendiksby m.fl. når det gjelder arbeid med navn for 
karplanter.  
 
 
On-line validering av navn i MUSIT-basene basert på Artsnavnebasen 
Det er fortsatt ønskelig med on-line validering av taksonnavn ved innskriving i Oracle-applikasjonene 
i naturhistorie. Valideringen skal baseres på Artsnavnebasen. Forrige gang vi sjekket mulighetene for 
on-line validering av navn, så var det to viktige innspill som stoppet dette eller medførte 
bekymringer. Det ene var faren for forsinkelse mellom innskriving av taksonnavn i Oracle-
applikasjonene. Det andre var sikkerhetsmessige vurderinger knyttet til «sammenkoblingen» mellom 
Oracle-applikasjonen og Artsnavnebasen. 
 
Prestø har bedt DUG vurder om det har skjedd tekniske endringer i ny Oracle-klienten eller andre 
steder som tilsier at «on-line validering» nå er mulig å få til eller om en fortsatt skal basere seg på 
validering av navn mot «lokale» MUSIT-kopier av taksonregistrene. 
 
Artsdatabanken har satt av noe tid og ressurser til slikt arbeid i vår og kommer til å utvikle en web-
tjeneste for on-line validering av taksonnavn uansett. Likevel, de håper fortsatt det er aktuelt og 
relevant for universitetsmuseene som en viktig bruker og premissleverandør til Artsnavnebasen.  
 
 
Tommy Prestø /s/ 
10.02.2014 
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Etikettprosjektet 
 
Hei, 
Jeg snakket nettopp med Bjørn Petter. Jeg ba ham om å møte i koordineringsgruppa i morgen for å 
orientere om status for etiketten. Men jeg forstår det slik at det ikke vært gjort så mye. BP skulle 
ringe Jarle nå i ettermiddag om dette.  
 
Hvis det skal orienteres noe om etiketten på seminaret må Einar eller BP spørres. Det er de tekniske 
løsningene som er av interesse. Disse er bl.a. basert på bruk av strekkoder og QR-koder. Det er Einar 
og til en viss grad BP som kan svare på eventuelle spørsmål om disse og om veien videre. Einar har 
allerede QR-koder på sine lavtyper. Selvfølgelig har DUG greie på dette også. 
 
Astri har sagt at det er ok for henne at jeg stiller i faggruppe sopp/lav fra UM hvis det blir flere møter. 
For meg er det greit å ha en smule formell Musit-kontakt! Astri er med på annet hold 
(Virksomhetsanalysen) i Musit.  
 
 
Lykke til på koordineringsgruppemøtet i morgen! 
 
Beste hilsener, 
Tor 
 



MUSITs koordineringsgruppe for naturhistorie har gleden av å invitere til heldags-seminar  
onsdag 6. februar 2013 på Gardermoen. 
 
Seminaret holdes på Park Inn Hotell like ved terminalbygget fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Det vil 
bli servert lunsj. Det er ingen påmeldingsavgift, og reise for den enkelte deltaker dekkes 
etter rimeligste måte. 
 
Vi vil på seminaret presentere og diskutere saker som er av felles interesse for faggruppene i 
MUSIT, og også fagområdene som ennå ikke er representert i egne faggrupper.  

Hovedtema er: 

• Presentasjon og diskusjon om innhold i felles forvaltningsmodul for naturhistorie  
 
• Trenger de naturhistoriske museene egne portaler for tilgjengeliggjøring samlingsdata? 

Med innledere fra Artsdatabanken, GBiF Norge og museene 
 
• Demonstrasjon/presentasjon av nyutviklet entomologiapplikasjon  
 
• Utvalgte tema felles for flere samlingstyper; f.eks. artsnavn/bruk av artsnavnebasen, 

geografiregister, etiketter  
 
Et detaljert program vil bli distribuert i uke 4. 
 
Denne invitasjonen går til deltakerne i de naturhistoriske faggruppene, drifts- og 
utviklingsgruppen, samlingsansvarlige og seksjonslederne ved museene. 
Vi håper mange vil benytte seg av muligheten til å møtes på tvers av fagområdene og bidra 
med innspill og synspunkter.  
 
Bindende påmelding sendes innen fredag 18. januar til brit.hauge@usit.uio.no 
 
 
Vennlig hilsen Solveig Bakken, 
leder i koordineringsgruppe for naturhistorie 
 

 

mailto:brit.hauge@usit.uio.no


Program for MUSIT-seminar 06.02. 2013  
Park Inn Hotell Gardermoen  
 
Registrering og kaffe/te fra 0930  
 
 
1000 - 1010  Velkommen ved koordineringsgruppa 
 
 
1010 - 1130  Trenger de naturhistoriske museene egne portaler for tilgjengeliggjøring av 

samlingsdata? 
 
1010 - 1020 Hva ønsker vi oss? 
 Jenny Smedmark  
1020 - 1040 Hva kan GBiF Norge bidra med?  

Dag Endresen 
1040 - 1100 Hva kan Artsdatabanken bidra med? 
 Nils Valland 
1100 - 1130 Plenumsdiskusjon og innspill fra salen 
 
 
1130 - 1230 Lunsj  
 
 
1230 - 1330 Presentasjon av entomologiapplikasjon 

Svein Glenndal, Karstein Hårsaker og Kirsti Sørgaard Moe 
 
 
1330 - 1345 Beinstrekk og kaffe/te 
 
 
1345 - 1530 Felles forvaltningsløsning for naturhistorie  -  veien videre? 
 
1345 - 1405 Demonstrasjon av forvaltningsmodul for kulturhistorie  
  Torkel Johansen 
1405 - 1445 Presentasjon av faggruppas arbeid 

Karstein Hårsaker og Kirsti Sørgaard Moe 
1445 - 1530 Diskusjon og innspill i grupper 
 
 
1530 - 1600 Oppsummering og avslutning 
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