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REFERAT 
Oppstartsmøte 2013 for faggruppen i entomologi  
 
Sted: Tøyen Hovedgård; Møterom 1  
Tidspunkt: Torsdag 7. februar 2013, kl. 9:00 - 15:00  

Til stede: Vidar Bakken, Per Djursvoll, Karl Frafjord, Svein Glenndal, Karstein Hårsaker, Geir Søli, 
Fravær: Vladimir Gusarov 
 
 
1. Faggruppens mandat og arbeidsplan for 2013  

Da faggruppen ikke har vært samlet siden April 2011, og samtidig fått 2 nye medlemmer, gikk Geir kjapt 
gjennom faggruppens mandat og historikk.  

I faggruppens mandat fra oktober 2010, heter det at «Målet med faggruppas arbeid er å utvikle én felles 
applikasjon for objektsamlingene i entomologi som skal tas i bruk ved alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene. Applikasjonen skal håndtere norske og utenlandske samlinger.» I tillegg til å utvikle selve 
applikasjonen, skal gruppa også «delta i utviklingen og testingen av applikasjonen samt migrering av data. 
Faggruppas medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene i 
utviklingsprosessen og fremskaffer relevante datasett til testingen. … Målet er online validering av taksonnavn 
mot Artsnavnebasen for norske objekter. Det forutsettes at data kan leveres online til GBiF og Artskart». 

Faggruppen ble etablert med Arne C. Nilsen som leder, og hadde sitt siste møte i Tromsø  28. april 2011. 
Deretter ble det praktiske arbeidet med å utvikle entomologi applikasjonen overlatt til Pilotgruppen i 
Entomologi, og Koordineringsgruppen utarbeidet et egent mandat for denne, kalt Entomologi-prosjektet, for 
1.10.2011 – 31.12.2012. Dette var mer detaljert, men i store i store trekk sammenfallende med faggruppens 
mandat. Pilotgruppen hadde til sammen 10 møter.  

I referatet fra Koordineringsgruppens møte 22 nov. 2012, heter det om Pilotgruppens arbeid: 

Det er gjennomført prioritering på hvilke funksjoner som skal utvikles først. En komplett test av 
applikasjonen ble gjennomført 2. mai. Første versjon av applikasjonen ble presentert for 
koordineringsgruppa 22. mai med anbefaling om ytterligere utvikling. 

Det ble fattet beslutning om ytterligere utvikling av applikasjonen i regi av pilotgruppa ut 2012. 
Videre utvikling av applikasjonen er gjennomført etter plan med ytterligere prioritering av hvilke 
felter og funksjoner som skal utvikles først, i tråd med de prioriteringer som ble utarbeidet av 
faggruppen for entomologi i 2011. Arbeidet i siste halvår er gjennomført uten prosjektleder, og 
ledelse av arbeidet har gått på omgang mellom gruppas medlemmer.  Datasett fra museene er 
tilgjengeliggjort for testing. 

Prosjektet følger omtrent planen for 2012, men med noen mangler i forhold til ønsket funksjonalitet i 
applikasjonen samt at migrering ikke er igangsatt. Programmering og testing av prioriterte 
funksjoner vil pågå ut året 2012. En videreutviklet første versjon av entomologiapplikasjonen vil være 
klar for testing innen 31.12. 2012. Manglende funksjonalitet per 31.12 2012 skyldes i hovedsak 
begrensede programmeringsressurser hos DUG. 

Faggruppa vil reetableres ved test og migrering. Ny faggruppeleder avklares i løpet av november 
2012. 

Geir ble i desember 2012 forespurt om å lede gruppen. Den reetablerte gruppen har da følgende 
sammensetning: Geir Søli (NHM, leder), Vladimir Gusarov  (NHM), Karstein Hårsaker (VM), Per Djursvoll (UB), 
Karl Frafjord (TM), Vidar Bakken og  Svein Glenndal (DUG),  

 
2. Faggruppas handlingsplan for 2013 
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Basert på innspill fra Pilotgruppen, har kordineringsgruppen formulert følgende handlingsplan for faggruppa i 

2013 («MUSIT: Handlingsplan for naturhistorie med ressursforbruk for 2013») 

Mål 2: Utvikle en felles entomologiapplikasjon som skal tas i bruk av alle de naturhistoriske 
universitetsmuseene  

Tiltak i 2013. Utvikle 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. Applikasjonen skal testes for utvalgte pilotsamlinger 
ved alle museene. Ei arbeidsgruppe med ekstern prosjektleder er nedsatt for å utvikle en pilot innen 
utgangen av 2012. Første versjon av applikasjonen testes i januar-februar 2013. Aktiviteten i 
pilotgruppen for entomologi avsluttes ved utgangen av 2012 og overtas av den opprinnelige 
faggruppen for entomologi. 

 

Aktivitetene i 2013 er planlagt ut fra at det å startes opp med migrering av datasett fra flere av 
museene. Parallelt med migrering utvikles entomologiapplikasjonen ytterligere ut fra manglende 
funksjonalitet per 31.12. 2012 («Collecting events», datasett, søk-, redigering- og rapporterings-
verktøy samt enhetsspesifikke felter og funksjoner). Det forutsettes at applikasjonen testes underveis 
gjennom prosessen med datasett tilgjengeliggjort av museene.  

De prioriterte aktivitetene/milepælene i 2013 er: 

1. Testing og godkjenning av første versjon av applikasjonen (jan-feb 2013)  

2. Utvikling av migreringsskript for samlingene som skal migreres 

3. Migrering av lokale databaser med oppstartrekkefølge:  

- feb. 2013 NHM utvalgte datasett (Hymenoptera, Diptera, prosjektmateriale 
Oslofjordprosjektet) 

- feb. 2013 NTNU VM entomologi tørrsamling  
- aug.-sept. 2013 UM 
- okt.-nov. 2013 TMU 

4. Videreutvikling av første versjon av entomologiapplikasjonen parallelt med migrering   

5. Fortløpende migrering med utfasing av lokale databaser (2013-2014) 

Anslått ressursinnsats: DUG: 750 timer;  NHM: 250, TMU: 100, UM: 100, VM: 100. Totalt 550.  

 
3. Hvor står vi i dag? 

Etter årsskiftet 2013 har Svein fortsatt arbeidet med å ferdigstille applikasjonen, og Vidar har arbeidet med å 
lage skript for migrering av data. Frem til i dag har ca. 10000 poster med data fra NHM (Hymenoptera) blitt 
validert og oversendt GUS. Disse er nå på plass i applikasjonen som ble demonstrert for deltagere i MUSIT-
prosjektet uder en fellessamling på Gardermoen 6. februar 2013. 

Videre ut over året vil det meste av faggruppens tid gå med til å migrere data  

 
 
4. Faggruppens arbeidsform 

Arbeidet med å utvikle selve applikasjonen har kommet vel i gang, og de største utfordringene i 2013 vil bestå 
i å migrere data fra de enkelte museene, og fortsette arbeidet med å utvikle applikasjonen.  Dette arbeidet vil 
kreve et tett samarbeid mellom DUG og de involverte museene. Det er viktig i denne prosessen at de enkelte 
museer velger ut ansvarlige personer som står ansvarlig for eksporten av data fra museenes datakilder og 
migreringen til den nye applikasjonen. 

Det var enighet om at det ikke ville være hensiktsmessig å fortsette like hyppige møter som i Pilotgruppen i 
2012, men i større grad basere samarbeidet på andre kommunikasjonsformer. Utprøving av Adobe Connect 
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ble foreslått. Det var også enighet om at ikke alle museer nødvendigvis hadde behov for å være representert i 
ethvert møte.  

Behovet for hyppig kontakt mellom DUG (Svein) og Faggruppens leder ble understreket. 

 

5. Applikasjonen i dag  - Gjennomgang av gjenstående arbeid og prioritering av oppgaver  

Faggruppens medlemmer hadde i forkant mottatt en liste utarbeidet av DUG over funksjoner som p.t. ikke 
fungerer optimalt i entomologiapplikasjonen.  Listen var basert på siste test utført av Svein, Karstein m.fl., 
10.12.2012. På møtet ble listen ble gjennomgått av Svein, og kommentert underveis.  
 
(NatHist) - skal gjøres i fellesskap med karplante- og soppbasen 

Prefiks for samling  
Legge til felt for prefiks for samling, slik at man kan skille forskjellige delsamlinger fra hverandre. (NatHist) 

Opprette samlinger 
Opprette samlinger og delsamlinger med prefikser og sekvenser for disse. (NatHist) 
KOMMENTAR: Stort sett er det klart hvilke prefikser og delsamlinger som skal anvendes, men en oppklaring 
mangler fra NHM. Problemet ble også forelagt Koordineringsgruppen på deres møte 5/2.  

Valg av sekvens for objektnr 
Man må kunne velge hvilken delsamling man ønsker å registrere objekter på, og at det ut fra dette velges 
hvilken sekvensgenerator nye objekter henter objektnummer fra. (NatHist) 

Copy setup 
Lage kopieringsoppsett som for karplanter, det er laget ett på entomologi som ikke lenger fungerer. (NatHist) 
KOMMENTAR: Vil bli gjort.  

Taksonnavn 
Ved innskriving eller valg av underslekt vises kun slekt, underslekt må også vises. Også ved valg av art bør 
underslekt vises i tillegg til slekt, på følgende form: ”Slekt (Underslekt) art underart”. Om man velger en slekt 
eller høyere kategori, må det som velges vises, ikke kun ”hovedkategorien” som i dag.  (Tilsvarende 
problematikk som for slekt/underslekt)(2.2.1)   
KOMMENTAR: Rettet opp. 
 
Dersom noe er skrevet inn validert og man deretter skrur av validering får man ikke lagret nytt navn, det 
opprinnelige kommer tilbake (2.2.15). Autor skal ikke vises på entered taxon name (dette må avklares). (2.2.2) 
Ved søk på taksonnavn bør det framgå hvilken kategori navnene som vises i oppslagsvinduet tilhører. For 
eksempel er Chironomus både slekt og underslekt, det bør framgå hvilken av dem som er slekt og hvilken som 
er underslekt. (2.2.2a)  
KOMMENTAR: Vil bli gjennomgått ifm. arbeidet på navneliste. Det vil være aktuelt å legge inn en «bestilling» 
på navn som ikke allerede finnes i navnelistene. Dette vil være særlig aktuelt for utenlandske arter.  
Diskusjonen omkring dette punktet avdeket også behov for en ytterligere presisering av begrepene «valid 
taxon name» og «validated taxon name».   
 
Man må kunne skrive ”ssp” og ”cf” i taksonnavn i tillegg til ”ssp.” og ”cf.” (2.2.4, 2.2.6, 2.2.8-2.2.10) 
KOMMENTAR: Beholdes som det er (med punktum). Vidar legger dette inn i Excel-arket.   

 
Det må i taksonregisteret kunne legges til ikke-eksisterende taksonnavn med autor, fungerer nå kun uten 
autor. (Jf. testark pkt. 2.2.14). Må kunne redigere innlagte feilskrevne taksonnavn (2.2.16) 
Oppdatering av taksonnavn fra artsdatabanken (Må avklares) (NatHist) 
Visning av taksonnavn skal formateres på samme måte som for karplanter for å vise om det har vært 
ombestemmelse osv. (NatHist) 
KOMMENTAR: Rettet opp. 
 

Bestemmer (Det.) 
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Vise feilmelding dersom man skriver inn dato fram i tid. (2.3.4)  
KOMMENTAR: Dialogboks for å redigere dato vises dersom man skriver dato fram i tid. 

Vise knapp for kopiering av legator til determinator (den er ikke alltid synlig). (2.3.6) (NatHist) 
KOMMENTAR: Utelates. 

Kjønn, stadium 
Felt for stadium aksepterer flere forekomster av stadium av samme type (f.eks. ”aaa”), skal bare akseptere én 
av hver type. (2.4.15a)  
KOMMENTAR: Ikke viktig. Nedprioriteres 

Sted og koordinater 
Feltet coordinate source settes ikke når lokalitetsdata kopieres.(2.6.2)  
KOMMENTAR: Må rettes opp. 
Dersom data i lokalitetsfeltet slettes, skal også annen relatert informasjon slettes?  Dette må diskuteres. (2.6.2)  
KOMMENTAR: Når man sletter «Place», bør man få spørsmål om man også vil slette tilknyttede geografiske 
data. 
 
Automatisk oppdatering av koordinathistorikk ved redigering og kopiering i oppslagsliste i lokalitetsfeltet 
(2.6.26)  
KOMMENTAR: Dette skal implementeres for karplanter, og det er naturlig at det etter hvert også 
implementeres i entomologiapplikasjonen. Prioriterer derfor ikke foreløpig.  
 
Koordinathistorikk fungerer ikke for relaterte objekter. Man får historikk kun på valgt objekt, ikke på alle 
relaterte objekter.  
KOMMENTAR: Må rettes opp. 
 
Bedre validering av koordinater, man kan nå f. eks. skrive inn verdier for latitude > 90 (2.6.29-2.6.31) (NatHist) 
KOMMENTAR: Må rettes opp. 
 
Altitude: Må kunne skrive inn større og mindre verdier enn dagens grenser, for eksempel -12000 – 20000 
(2.6.37) 

KOMMENTAR: Ikke vesentlig 
 
Accuracy og precision (extent): Avklaring  av begrep. Vladimir utarbeider utkast om problematikken (NatHist) 
KOMMENTAR: Utkast fra Vladimir foreligger ikke. Forslag om å erstatte ‘precision’ med Extent  legges frem for 
Karplantegruppen.    
 

Innsamler (Leg.) 
Det bør ikke være mulig å skrive inn ”ekstreme” datoer (for eksempel 3010)(2.7.3a) (NatHist) 
Man må kunne legge inn anonyme og kollektive legatorer (anon. og et.al)(2.7.8-2.7.9) 
KOMMENTAR: Ved ekstreme datoer får man opp en datoredigeringsdialog som indikerer at det er mistenkelig 
med datoen man forsøker å legge inn. Anonyme og kollektive legatorer kan legges inn som person/gruppe i 
personmodulen. 

 

Relaterte objekter 
Problem med oppdatering av historikk (reg date, reg user og last modified date) for relaterte objekter.  
KOMMENTAR: Må rettes opp. 

Knappen ”Map” 
Pr. i dag åpnes Silverlight-klienten for kart, men det er ingen data her for entomologi. Må avklares hvordan 
dette skal fungere.  
KOMMENTAR: Svein tar rede på hvorfor disse kartene i dag ikke benyttes i applikasjonen. Kan sannsynligvis 
fjernes. 

DNA extraction voucher 
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Det er ønskelig med en avkrysningsboks under Object data som tydelig viser om det i tilknytning til objektet er 
knyttet sekvenseringsdata e.l. Mer utfyllende informasjon (ref. til GeneBank, BOLD, osv.) legges inn på eget 
tekstfelt under fanen Other data.  
KOMMENTAR: Må gjøres! 

Typenummer 
Ved de ulike museene har ofte typemateriale eget nummer i en egen type-database. Dette bør kunne legges 
inn som et eget felt under fanen ‘Other data / Type info’.  Igjen er det ønskelig med en avkrysningsboks under 
‘Object data‘ som tydelig viser om objektet er en type (av ett eller annet slag).  Hele fanen’ Type info’ slik det 
p.t. foreligger i karplanteapplikasjonen er ikke utfyllende for de muligheter vi ser for oss innen zoologi, og må 
justeres. Vladimir lager et kort notat som kan oversendes koordineringsgruppen.  
KOMMENTAR: Rettet opp. Svein sjekker oppmulighetene for å markere objektet tydelig dersom det dreier seg 
om en type (Taxon opg ob.nr. fremstår i rødt, e.l.). 

Dataset 
VM har egen oppslagstabell for datasett, det må vurderes om data fra denne skal legges inn som XML-data på 
hvert objekt, eller om tabellen skal legges inn som oppslagstabell.  
KOMMENTAR: Karstein lager en liste over felt som berøres av datasett for senere diskusjon. 

Naturtypeklassifisering 
NiN. Bør det legges inn et felt for naturtypeklassifisering iht. NiN, evnt. linket opp mot Artsdatabankens 
nettbaserte database? Dette spørsmålet bør forelegges koordineringsgruppen for diskusjon. 
KOMMENTAR: Utsettes. 

Collecting event 
Det er fortsatt et ønske i gruppen om at applikasjonen skal kunne håndeter collecting event, men p.t. er det 
uklart hvordan dette skal løses, og følgelig hvor mye ressurser som må avsettes til oppgaven. Basert på 
applikasjonens nåværende utforming, lager Vladimir en kort oversikt over hvilke tilpasninger som kreves. 
Likevel bør vi være forberedt på å gå i produksjon uten at dette er på plass.  
KOMMENTAR: Utsettes. 

Foto 
Klargjøre for opplasting av foto (NatHist) 
KOMMENTAR: Er gjort i testbasen, men foreløpig ikke i produksjonsbasen. 

Andre ønsker 
Kobling mellom hovedobjekt og underobjekter (objekter på slide mm). Må utredes mer. 
Preparant. (senere) 
Observasjoner. (ønsket, men avslått av koord.gr.) 
Alder. (senere) 
Rødlistekategori. Må hentes automatisk fra ADB. - KOMMENTAR: Ønskelig 
Stasjonsnummer, prøvenr, rundenr - KOMMENTAR: Utsettes. 
Status for innsamlingsdato. - KOMMENTAR: Kan legges inn notatfelt under fanen ‘Notes’ 
Mulighet for mer utfyllende personinfo. - KOMMENTAR: Kan legges inn notatfelt under fanen ‘Notes’. 
Eget notatfelt tilknyttet lokalitet.  - KOMMENTAR: Kan legges inn notatfelt under fanen ‘Notes’. 
Mulighet til å lagre lyd og videoklipp - KOMMENTAR: Utsettes 
Mulighet for å koble foto/dokumenter opp mot en lokalitet. - KOMMENTAR: Utsettes 
Mulighet for å koble foto/dokumenter opp mot personer, f.eks. - KOMMENTAR: Utsettes 
Forvaltningsdata: Innlån/utlån, Lagringssted, Tilstand, Tilstandskontroll, DNA extraction voucher number etc. - 
KOMMENTAR: Dette legges inn i en evnt. ny forvaltningsløsning. Det er likevel viktig at man allerede nå åpner 
for at alle eksisterende data kan migreres slik at man unngår en ny migreringsrunde når 
forvaltningsapplikasjonen er på plass.  
Det må være funksjoner for redigering av informasjon på flere objekter om gangen - KOMMENTAR: Meget 
viktig funksjon; se nedenfor  
Rapporter.  
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6. Navnebasen og samarbeidet med Artsdatabanken. - Hvordan håndterer vi ikke-norske arter, og hvem 
skal ha ansvar for de ulike gruppene (ordener)?  

For norske artsnavn benytter i dag applikasjonen Artsnavnebasen utviklet av Artsdatabanken. Arbeidet med 
disse listene og komiteene som skal styre dem, er fortsatt ikke helt på plass. Artsdatabanken har også gjort det 
mulig for museene å legge inn utenlandske taksa. Her forventes at museene tar hånd om arbeidet med å 
redigere listene.  

P.t. må vi avvente at navnekomiteene kommer på plass. Fagutvalgets medlemmer bør forsøke å initiere en 
diskusjon i fagmiljøene om hvilke lister som skal danne utgangspunkt for innlegging av utenlandske taksa. – En 
mulighet kan være å få Artsdatabanken til å legge in Catalogue of Life (CoL), og at denne redigeres ut fra 
museenes behov og ønsker.   

 

7. Rapporter og spørringer: Forventninger og krav  

Redigering av poster i databasen. Det er et stort behov for å kunne gjøre et utvalg av noen eller et større 
antall poster i applikasjonen, og så redigere disse under ett. En alternativ løsning vil være å eksportere disse 
postene til Excel, redigere dem der, og så importere dem igjen. Sistnevnte løsning er ikke ideell og gir større 
sjans for uønskede endringer. 

I faggruppen var det bred enighet om at en slik funksjon må på plass for å motivere til bruk av applikasjonen. 
Muligheten til slik redigering, vil også gjøre migreringen av data enklere. Slik faggruppen ser det, vil det være 
særlig aktuelt å kunne redigere felter for personer og lokalitet på flere poster samtidig.  

Svein ble bedt om å ta dette opp i DUG, og sjekke hva det vil koste å utvikle en slik redigeringsfunksjon.  

 
Ulike databaser; ulike spørringer. Slik det ser ut i dag, vil vi i Norge om kort tid ha tre viktige databaser vedr. 
biodiversitetsdata: Artskart, GBIF-Norge og MUSIT-databasene. Som det ble diskutert på MUSITs samling 5. 
februar, vil disse dekke ulike behov, og vil være optimalisert for å fremskaffe ulike typer informasjon. I et slikt 
perspektiv, må vi grundig vurdere hvor ressursene skal settes inn når det gjelder å utvikle hensiktsmessige 
spørringer for våre egne databaser.   

Uansett spøringer, var det enighet i gruppen om at applikasjonen må kunne tolke og benytte det systematiske 
hierarkiet som ligger i Artsnavnebasen, slik at resultater kan listes ut fra systematiske kriterier. (Må f.eks. 
kunne gi en rapport over alle foreliggende arter i en familie i en gitt rekkefølge.)  

 

Tempoplan for faggruppas videre arbeid 

Ut fra de forberedelser som er gjort, mener faggruppa det er hensiktsmessig å gå videre med migreringen av 
data fra NHM og VM i første halvår 2013. DUG ønsker å kjøre et parallelt løp slik at man samtidig arbeider med 
migrering av data fra begge museer. Geir er hovedansvarlig for migrering av datasett fra fra NHM, mens 
Karstein tar ansvar for datasettene fra Vitenskapsmuseet. 

Migrering av data fra Bergen og Tromsø utsettes til etter sommeren.  

 

GS/1.mars2013 


