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SAMLINGERNES BETYDNING FOR NATURHISTORISK MUSEUM

Samlingsafdelingen på Naturhistorisk Museum varetager drift og udvikling
af tre af de fem arbejdsområder defineret under Museumsloven:
• Indsamling
• Registrering
• Bevaring
Samlingerne er af vital betydning for museets overordnede opgavevaretagelse, da de udgør den primære forudsætning for, at Naturhistorisk Museum
kan opfylde sin mission om aktivt at sikre naturen og den danske naturarv
gennem forskning og formidling.

STATUS FOR SAMLINGERNE

De videnskabelige samlinger på Naturhistorisk Museum indeholder ca. 2 mio.
digitalt registrerede præparater. Derudover opbevares yderligere flere mio.
konserverede dyr, der afventer kuratoriel beslutning om, hvorvidt de skal tilgå
samlingerne.
Samlingerne har længe været meget lavt prioriteret og flere delsamlinger
og indsamlinger står stadig som modtaget for flere årtier siden. De enkelte magasiner er overfyldte (18%), vanskelige at rengøre (75%), i risiko for vandskade
(35%), med dårlige adgangsforhold (20%) eller med utilstrækkelig klimastyring
(82%) (Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer,
ODM 2006).

SAMLINGSAFDELINGEN

Det overordnede ansvar for samlingsvaretagelsen på NHMA er i 2013 overgået
fra at være decentralt placeret hos de enkelte kuratorer til at være samlet hos
museets samlingsansvarlige konservator. Denne organisatoriske ændring sikrer
fremover en høj kvalitet af samlingerne gennem ensartet kuratering og konservering (Registrering, etikettering, nummerering, håndtering og registrering af lån,
sikring og deling af databaser mm.). Pr 1-1-2016 har museet én samlingsansvarlig
konservator og 6 kuratorer ansat. Derudover har museet 2 personer tilknyttet som
emeritus forskere, samt varierende antal projektansatte, ansatte i løntilskud og
frivillige medhjælpere i samlingerne. En nyansat konservator vil, fra 15. maj 2016,
styrke NHMAs samlingsvaretagelse med fokus på registrering af præparater.

MÅL FOR SAMLINGERNE

Hensigten med samlingerne på Naturhistorisk Museum er, at præparaterne heri
bevares i en tilstand og under forhold, hvor de til enhver tid kan anvendes til
forskning eller formidling. Denne strategi prioriterer indsatsen i 2015-2020 for
at nå dette mål.
Strategien danner udgangspunkt for museets fremtidige politik og handleplaner for indsamling, registrering og bevaring. Strategien følger Kulturstyrelsens Krav og anbefalinger til Statsanerkendte museer (2013) samt anbefalinger
fra Synthesys’ Self assessment Report (2013) og Kulturstyrelsens Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum (2015).

NATURHISTORISK
MUSEUMS
STRATEGISKE MÅL
FOR SAMLINGERNE
I 2015-2020:

• Iværksætte en meta-registrering af museets samlinger, deres bevaringstilstand, placering og
indhold for at skabe overblik og forberede sortering, flytning og registrering.
• Iværksætte en meta-registrering og digitalisering af museets omfattende arkiv af samlings-		
relaterede optegnelser og publikationer som eks. ekspeditionsberetninger, tilvækstjournaler
og fotos.
• Udarbejde en Indsamlingspolitik, der afspejler museets overordnede ansvarsområde.
• Udarbejde en Bevaringsplan.
• Udarbejde en Handleplan for registrering af samlinger.
• Renovere, opbygge og flytte delsamlinger, så præparaterne opbevares under stabile forhold,
der letter tilgængeligheden jf. Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte
danske museer (ODM 2006).
• Deltage i planlægning af opførelse af nye fællesmagasiner.
• Identificere præparater der er af stor videnskabelig værdi (Eks. typer), stor økonomisk værdi 		
og af stor værdi for formidling og sikre bevaring af disse.
• Oprette et korps af frivillige til oprydning, sortering og registrering af præparater.
• Tilpasse alle eksisterende databaser som forberedelse til ny Specify/DINA database.
• Offentligøre samlingsbeskrivelser og databaser på museets hjemmeside samt internet
portaler (GBIF, Biodiversity Collections Index m.fl.).
• Offentliggøre beskrivelser og fotos af museets typeeksemplarer på hjemmesiden.
• Definere arbejds- og ansvarsområder for museets kuratorer angående vedligehold,
registrering, brug og udbygning af samlingerne.
• Styrke kuratering og samlingsbaseret arbejde gennem nyansættelse.
• Iværksætte dokumentation for brug af samlingerne og ændringer i præparaterne 		
(Prøvetagning, fotografering til publikationer, konserverende behandlinger mm).
• Fortsætte indsamlinger så kontinuitet i tidsserier bibeholdes for de vigtigste delsamlinger.
• Oprette en cryo vævsbank for fremtidige (DNA) studier.
• Oprette faciliteter til kontamineringsfri vævsprøvetagning.

