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Saken ble diskutert som en drøftingssak uten vedtak.
Saken var lagt opp som en diskusjon som vil gå inn i seksjonens strategiske arbeid med
vitenskapelige samlinger og dataserier. Dette vil være et ledd i å nå målet om en
innsamlingsstrategi for seksjonen innen utgangen av inneværende strategiperiode.
Tommy Prestø, Karstein Hårsaker, Vibekke Vange og Anders Finstad ga korte presentasjoner med
grunnlagsinformasjon og bakgrunnsstoff, i tillegg til at de pekte på utfordringer og noen
perspektiver fremover. Det ble gjennomført omvisning i spritmagasin, insektmagasin og herbariet.
Sammenheng mellom forskning og samling
Det vil ikke være mulig å dekke alle organismegrupper. Men museet må ha et minimum av belegg av grupper
og arter selv om vi ikke har ekspertkompetansen på alle organismegrupper. Det vil ikke være aktuelt å
fjerne/sende bort organismegrupper vi ikke har konservatorer på, men det vil i økende grad bli aktuelt å se
på en arbeidsdeling med universitetsmuseene med tanke på hvor kompetansen på organismegruppene
befinner seg. Det er ikke noen plan eller overordnet nasjonal intensjonsavtale for fordeling av artsgrupper
mellom museene, slik at samordning og avtaler om deling eller fordeling av materiale vil være avhengig av
koordinering mellom de enkelte museer og samlingsansvarlige.

Geografisk perspektiv: Hvilken strategi skal vi har for innsamlingen?
Det er naturlig at seksjonen har et spesielt geografisk ansvar for Midt-Norge, spesielt ut fra praktiske årsaker.
Det vil være strategisk viktig å ha fokus på regionen da det er viktig og et strategisk fortrinn å være unik. Det
er bare Vitenskapsmuseet som vil ha kompetanse på det biologiske mangfoldet i regionen hvis vi holder fokus
på regionen. Regionen bør ha et Nordisk og midtskandinavisk perspektiv i tillegg til det tradisjonelle MidtNorge. Et slikt perspektiv vil gjøre museet unikt. Av disse grunner bør det drives styrt innsamling.
Spesielt med tanke på at forskningen er verdensomspennende skal det være et større geografisk perspektiv
der vi tar inn og samler materiale fra hele verden hvis det er av interesse.
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Hvordan sikre god tilvekst til samlingen?
Det ble først og fremst diskutert hvordan vi kan samhandle med andre institusjoner for å sikre tilvekst til
samlingene.
Det er ønskelig at det foreligger gode rutiner for å ta imot materiale til samlingene fra andre institusjoner. Får
man tak i de som har interesse for å samle så vil dette være et veldig verdifullt bidra til samlingen (eksterne
aktører).
Det må ligge klare føringer fra Vitenskapsmuseet på hvordan materialet skal være samlet, oppbevart,
bestemt og etikettert osv., Det må lages klare rutiner og prosedyrer som skal følges, gjerne i form av
manualer og veiledere. I tillegg til manualer vil det være aktuelt å gi opplæring i hvordan man samler
materiale. Institutt for biologi og NINA vil være de mest aktuelle eksterne institusjonene som det i første
omgang bør være aktuelt å samarbeide med om dette. NINA ønsker at Seksjon for naturhistorie presenterer
prosedyrer og rutiner for innlemming av objekter i samlingen slik at NINA kan bidra.
Det må også synliggjøres kostnader med å ta imot objekter fra eksterne prosjekter og institusjoner.
Langtidsserier, dataserier og datasett
Dette feltet er relativt nytt i betydningen av en målrettet satsing på å ivareta, systematisk dokumentere og
vedlikeholde data fra datasett og langtidsserier. Aktuelle momenter er:
- Sette på ressurser for å ivareta data slik at de ikke blir borte. Skrive og sikre dokumentasjon slik at
data kan forstås av andre.
- Sette opp kriterier for hva og hvordan man skal sikre data. Dette gjelder både for gamle og nye data.
- Hvor skal prioriteringen i forhold til seriene ligge. Skal det bero på kompetanse ved ansettelser eller
ut fra seriens verdi.
Vi jobber mot datadeling og å ha åpne data. Dette er prinsipper vi jobber med.
Innsamlingsstrategi
Noen spørsmål som ble reist underveis i diskusjonen men som ikke ble tilstrekkelig diskutert var blant annet:
- Hvilken strategi har vi for barcoding?
- Nasjonal DNA-samling?
- Hvordan få tilbake DNA fra prøver som er sendt til Canada.
- Behov for en samlingsstrategi
Avslutning
Styret peker på nødvendigheten av å følge opp samlingene på en god måte. Som universitetsmuseum må de
basale behovene ivaretas, og samlinger er en sentral del i dette. Det må tilføres ressurser til de basale
oppgavene som blant annet er oppbevaring og sikring av data. Magasinbyggene er lite optimal, og det må
jobbes jevnt med å sikre nye fasiliteter slik det er planlagt og som er en del av NTNUs campusplan.
Styret anbefaler at seksjonsleder setter ned en gruppe som skal jobbe videre med en innsamlingsstrategi slik
at denne kan være ferdigstilt i inneværende strategiperiode slik Vitenskapsmuseets strategiplan sier.

