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MUSIT 

Koordineringsgruppe for naturhistorie 

14.05. 2014/SBA 

 

 

REFERAT 

 

fra møte i Koordineringsgruppe for naturhistorie 6. mai 2014 kl. 13.00-15.00.  

Møtet ble holdt som videomøte. 

 

* 

 

Deltakere: Jarle Ebeling (DUG), Geir Mathiassen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet), 

Eirik Rindal (Naturhistorisk museum), Jenny Smedmark (Universitetsmuseet i Bergen) og 

Solveig Bakken (NTNU Vitenskapsmuseet) 

 

* 

 

Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Jarle og Eirik meldte en sak under eventuelt: Bruk av 

utviklerressurser til å utrede mulighet for overføring av en Access-database ved NHM til 

entomologibasen. 

 

 

Sak 17/14 Oppsummering og erfaringer fra seminaret 02.04. 2014 

 

I forbindelse med halvårsrapport til styret, gir koordineringsgruppa en oppsummering med 

vurderinger og erfaringer fra seminaret felles for alle som arbeider med naturhistorie.  

 

Basert på synspunktene som kom fram i diskusjonen, ferdigstiller Solveig et forslag til 

oppsummering som inngår i halvårsrapporten. 

 

Synspunkter: 

Vi har også i år fått positiv tilbakemelding på seminaret. Det er fint og givende å få innblikk i 

hva som både foregår i MUSIT-regi og nærliggende aktiviteter. For de som jobber tettest på 

utviklingsprosjektene, gir det også en arena for å vise hva vi virkelig har fått til og få 

tilbakemeldinger fra fagmiljøene. Seminaret har også en viktig funksjon med å gi signaler om at 

vi har et fellesskap og får til noe, og spesielt til de som ikke deltar, de som «sitter på gjerdet» og 

er litt avventende. Vi har i ettertid fått tilbakemelding om at invitasjonen bør gå ut til flere, at 

det dessverre var noen som gjerne ville komme, men som ikke var gjort kjent med invitasjonen.  

 

Seminaret ga også «en deadline» som medførte en formidabel dugnad for å få migrert 

entomologidata inn i ny applikasjon både ved UM og NHM. Det samme gjelder migrering av 

soppdata ved TMU og UM, som nå medfører at alle soppdata fra de fire museene er samlet i en, 

felles database/applikasjon. 

 

Det anbefales å ha et slikt årlig felles arrangement. At alt foregår i løpet av en dag på 

Gardermoen medfører at flere setter av tid og prioriterer å delta. Det er imidlertid begrenset med 
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tid og hva en kan få plass til i programmet. Årets seminar hadde for tett program med for lite 

rom for diskusjoner etter innleggene. Det er også ønskelig med mer tid til uformell prat som gir 

mulighet til å bli bedre kjent på tvers av fagområder og institusjoner, og få høre hva som «rører 

seg i museene».  Det er litt ulike synspunkter på hva som vil fungere i forhold til valg av tema. 

Skal vi begrense oss til de pågående prosjekter i MUSIT og det som bør/kan bli prosjekter, eller 

skal vi velge tema i tillegg som ikke direkte er koblet til IT og museenes samlingsforvaltning? 

En bør vurdere ulike arbeidsformer i tillegg til foredrag; korte innlegg til diskusjon, 

gruppearbeid eller workshop.  

 

 

 

Sak 18/14 Etablering av gruppe for «Naturhistorie IT» 
 

Saksnotat var sendt ut før møtet. 

 

Det utarbeides et brev til museumsdirektørene der en ber om at funksjonen som 

databasekoordinator ved de enkelte museene formaliseres/etableres. Brevet inneholder 

bakgrunn og behov for denne funksjonen, beskrivelse av ansvar, oppgaver, arbeidsomfang og 

kompetansebehov. Koordinatorene inngår i et nettverk (ikke faggruppe) som møtes minst en 

gang per semester.  

 

Før saken sluttføres, tas saken med til fellesmøte mellom koordineringsgruppene for å avklare 

om det også er behov for å formalisere en slik funksjon for kulturhistorie ved museene.  

 

Henvendelsen til museumsdirektørene legges fram som en orienteringssak i styret.  

 

 

Sak 19/14 Felles møte med koordineringsgruppe for kulturhistorie 22.05. 2014 

 

Koordineringsgruppa diskuterte hva som kan være aktuelle tema å ta opp i felles møte med 

koordineringsgruppe for kulturhistorie. Det viktigste vil være å få diskutert hvordan vi kan 

samhandle mer, få en felles forståelse av gruppenes funksjon i henhold til samarbeidsavtalen 

med vedtekter og diskutere prosess for arbeidet med felles handlingsplan. Dersom 

virksomhetsanalysen skal presenteres, bør det være som et grunnlag for å vise 

likheter/forskjeller mellom fagene og arbeidsprosessene. Vi må prioritere å få en avklaring i sak 

om databasekoordinator ved museene (sak 18/14) slik at denne kan sluttføres. 

 

 

Sak 20/14 Kort status for arbeid i faggruppene, etikett og moser 

 

En mer omfattende rapport fra faggruppene behandles i møte 22.05. En kort gjennomgang av 

status siden 01.04. ble gitt muntlig i møtet. 

 

Sopp og lav 

- Faggruppa vil møtes 14.05. med gjennomgang av bl.a. TLC-modulen. 

- UM arbeider med forberedelse av migrering for lav, basert på erfaringer med migrering 

av sopp 

- Oppdatering av taksonregisteret avhenger av Einar Timdals tid og kompetanse. 

 

Entomologi 
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- Hymenoptera (ca 15 000) NHM gikk i produksjon 01.05. 

- Testmigrering av Orthoptera NHM pågår 

- Håper å få inn Coleoptera (ca 100 000) NHM innen 22.05. 

- Solveig ber Karstein Hårsaker om å avtale møte med DUG for å planlegge migrering av 

VM-data 

- Jenny avklarer med Per Djursvoll om det er flere datasett som skal/kan migreres ved 

UM 

- Det er viktig at faggruppa møtes, helst slik at alle kan delta i utforming av rapport per 

15.05. 2014. 

 

Karplanter 

- Faggruppa har frist til 15.05. med å levere sluttrapport 

- DUG har lastet inn 23 000 bilder for NHM. Det er lastet inn 164 000 poster fra Finland 

og 168 000 bilder til disse postene 

- Eirik har jobbet med data fra Digforsk og har gode erfaringer med Google refine i 

arbeidet med å «vaske data».  

 

Moser 

- Gruppa som har utredet muligheter for å bruke soppapplikasjonen for moser, vil levere 

sin uttalelse i god tid før møtet 22.05. 

 

Etikett 

- En eksisterende løsning for produksjon av etiketter ved NHM har blitt prøvd ut. En 

ønsker ikke å gå videre med dette da en er avhengig av kompetanse som ikke er 

tilgjengelig internt ved NHM eller hos DUG. 

- DUG arbeider med å lage etiketter i word. Dette utvikles videre til å tilfredsstille behov 

beskrevet for karplanter, inklusive bruk av QR-koder. 

 

 

Sak 21/14 Eventuelt 

 

Bruk av utviklerressurser til å utrede mulighet for overføring av en Access-database ved NHM 

til entomologibasen. 

 

Koordineringsgruppa støtter at DUG bruker utviklerressurser for å utrede hva som skal til for å 

kunne overføre en Access-database laget for krepsdyr ved NHM til entomologibasen. Dette vil 

gi overføringsverdi til flere lokale zoologi-databaser.   


