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MUSITs faggruppe karplanter 

 

Møte 16.12.2010 kl. 10-15, Tøyen hovedgård, Oslo 

 

Tilstede: Solfrid Hjelmtveit (BG), Charlotte Bjorå (O), Bjørn-Petter Løfall (O), Oddvar 

Pedersen (O, etter lunsj), Jarle Ebeling (DUG), Tommy Prestø (TRH) 

 

 

1. Oppdatering mht. produksjon og overføring 

Herbarium BG har vært i produksjon noen uker nå. Ting fungerer greit, men det er en del å 

rydde i etter overføring. Dette gjelder både taksonnavn, bilder og kommentarfelt. 

 

Herbarium TRH har vært i produksjon siden juni. Ting fungerer greit. Rydding i taksonvalg 

for arter med ”s.lat.” og ”s.str.” er utført. Opplasting av bilder har startert. Opprydding i 

kommentarfelt er påbegynt, men mye gjenstår. Rydding i dataene for BG og TRH har ikke 

med feil i applikasjonen å gjøre. 

 

Herbarium O har gjennomført en del testing av migrerte data fra HERB til Oracle. Påviste feil 

er meldt til DUG. DUG leverer i disse dager en ny, oppdatert migrering til testbasen 

MUSTST. O rydder også en god del i dataene i HERB før overføring. O krever noen 

endringer i applikasjonen før endelig overføring av dataene fra HERB og oppstart med 

produksjon i Oracle. For å unngå ytterligere forsinkelser ved O, ble det bestemt at en migrerer 

data for utenlandske karplanter (Excel-fil på DarwinCore-format) til Oracle i januar 2011 slik 

at en raskest mulig kommer i produksjon på denne samlingen. Dette betyr at delmål 5 i 

handlingsplanen for naturhistorie 2011 deles i to: Ett delmål for overgang til produksjonsfase 

for generalherbariet og ett delmål for overgang til produksjonsfase for det nordiske herbarium. 

Testing må prioriteres, ikke minst av de involverte ved nordisk herbarium.  

 

Herbarium TROM ble utfordret til å foreslå møtedato og gruppa var innstilt på å legge møtet 

til Tromsø. Det kom ingen tilbakemelding fra Tromsø og møtested ble derfor endret til Oslo. 

DUG har migrert data for TROM fra gammel til ny versjon av Oracle. TROM har fått beskjed 

om å teste kvaliteten på migrerte data. BG og TRH har gitt informasjon med eksempler på 

hvordan og hva som bør testes. Vi har også foreslått at TROM kan hospitere for å få hjelp til 

testingen. Resten av faggruppa etterlyser tilbakemelding på om TROM er fornøyd med 

applikasjonen slik den nå er og om/når TROM vil gi DUG klarsignal til endelig migrering fra 

MUSTST til produksjonsbasen MUSPROD. Faggruppa ber om hjelp fra Koordineringsgruppa 

for naturhistorie mht. avklaring av situasjonen ved TROM. 

 

 

2. Gjennomgang av delmål 1 i MUSITs handlingsplan for naturhistorie 2011 – 

”Ferdigstille prosjektplan med tidsfrister for sluttføring av prosjektet. 

Selv om handlingsplanen for 2011 ikke er godkjent enda, tok faggruppa tok likevel 

utgangspunkt i forslagets ”Mål 1. Sluttføring av karplanteapplikasjonen…” når vi diskuterte 

prosjektplanen for 2011.  

 

Momenter som berører prosjektplan 2011 finnes i tidligere referater fra møter i faggruppa. I 

tillegg hadde faggruppa fått referat fra konservatormøte på Tøyen 11.11.2010. 

 

Følgende momenter ble diskutert ifht. prosjektplanen for 2011: 
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Lånemodul – det må lages en enkel modul for lån, bytte, gaver – se pkt. 3 lenger nede. 

 

Kopieringsoppsett – det må lages et kopieringsoppsett i applikasjonen. Kopieringsoppsettet 

skal definere hvilke felt fra foregående post som skal kopieres over til neste, nye post. 

Hensikten er å øke innlesningshastigheten i applikasjonen. Ansvar for spesifisering av krav: 

TRH/BG. 

 

Oppslag i applikasjonen under innskriving – under innskriving bør det automatisk gjøres 

oppslag i databasen etter poster med samme person og dato. Derfra bør det kunne kopieres 

data til den nye posten.  

 

Endring i redigeringsrekkefølge – feltenes redigeringsrekkefølge bør kunne endres. Ansvar 

for spesifisering av krav: O 

 

Import av flat datafil – det er ønskelig at en kan importere standardisert informasjon fra Excel 

til applikasjonen. Dette er mulig å løse, og et mulig format på datafilen kan være Darwin Core 

med norsk tillegg. En kan også se på formatet som er brukt for generalherbariet O. 

Artsobservasjoner har egen avkrysning for om et objekt sendes til et museum som ”belegg”. 

Det må sjekkes om behovet for import fra Artsobservasjoner også kan dekkes på samme måte 

som øvrig import av flate datafiler. Ansvar for spesifisering av krav: O 

 

Taksonredigering – det må avklares rutiner for hvordan en ivaretar nødvendige og ønskelige 

endringer i taksonregister for karplanter. Skal en fortsette å redigere på norske navn i et lokalt 

register for så å importere navnene til Artsnavnebasen? Registeret som brukes i 

produksjonsbasene for BG og TRH har ”gyldige” taksonnavn iht. Artsnavnebasen, men 

synonymer etc. er hentet fra siste, redigerte versjon i HERB. Artsnavnebasen har ikke 

synonymer for karplanter per nå, men hvis synonymer implementeres, kan en da gå over til å 

redigere i Artsnavnebasen. Utfordringene mht. kvalitet på taksonregister for 

Norge/Norden/Arktis vs. resten av verden ble diskutert. Avgjørelsen krever avklaring fra 

andre enn faggruppa og vi ber om tilbakemelding fra alle karplantekonservatorene og 

Koordineringsgruppa på hvordan dette bør håndteres. 

 

Siste bestemmelse vises på hovedskjermbildet – det er ønskelig at siste bestemmelse vises på 

hovedskjermbildet. Forslag til løsning er at feltet ”Valid taxon name” døpes om til ”Last 

classification” og viser ”gyldig” navn for siste klassifikasjon. Dersom siste klassifikasjon er 

en revisjon/konfirmering, så skal taksonnavnet se annerledes ut enn om fortsatt første 

klassifikasjon gjelder. Løsninger som må vurderes er fet skrift, bruk av farge o.a. 

 

Rapportformularer – det bør være mulig å skrive (og lagre) egne rapportformularer. Dette er 

ønskelig, men krever en spesifikasjon. Ansvar for spesifisering av krav: O. 

Herbarienavn - informasjon om hvor i samlingen et objekt nå ligger savnes i applikasjonen. 

Må vurderes nærmere om det er behov for dette nå. 

 

”Sensu stricto” og ”sensu lato” – i dag er betegnelsene ”s.str.” og ”s.lat.” bygd inn som del av 

autorbetegnelsen etter artsepitetet. Skal vi frikoble dette tilsvarende som angivelse av 

usikkerhet (”cf.” og ”aff.”)? 

 

Mapview – fra applikasjonen kan en nå kartvisning av enkeltobjekter. I visningen er det også 

mulig å se objekter for grupper, arter, geografiske områder. Faggruppa må vurdere om 

kartvisningen inneholder tilstrekkelig informasjon. 
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Ett treff per etikettpost – et søk må (default) gi bare ett treff per etikettpost og det gyldige 

navnet skal vises. DUG har utført endringer i resultatoppsett på forespørsel fra TRH. 

Endringene er også innført for BG. O og andre må vurdere om endringene er tilstrekkelig.  

 

Finne poster med validerte data – brukerne bør på en enkel måte kunne finne poster med 

validerte og ikke-validerte data (takson, geografi, person) og kunne rette disse enten i selve 

datapostene eller i valideringstabellene. DUG har utført endringer i resultatoppsett på 

forespørsel fra TRH. Endringene er også innført for BG. O og andre må vurdere om 

endringene er tilstrekkelig.  

 

Sorteringskriterium – det er mulig å sortere på mer enn ett kriterium i applikasjonen. Er 

behovene dekket? 

 

Typekort-modulen – mangler noen felt i typekort-modulen; basionym, andre kilder for 

utpeking av typen. Ansvar for spesifisering av krav: O. 

 

Eksport til GBIF/Artskart – DUG mener dette skal være løst. TRH mener dataene i Artskart 

ikke er oppdatert. Dette tas ikke med i prosjektplanen for 2011. I stedet kjører TRH dette som 

en driftssak overfor DUG (RT-sak til musit-drift@usit.uio.no). 

 

Alle involverte parter har ansvar for at punktene ovenfor gjennomgås mht. prioritering. 

Prioriteringene kategoriseres som ”må ha”, ”ønskelig” eller ”ikke prioritert nå”. Alle 

involverte parter har ansvar for å sjekke om det er flere punkter enn de ovenfor som en ”må 

ha” eller som er ”ønskelig”. Momenter fra konservatormøtet på Tøyen som ikke berørte 

karplanter ble ikke diskutert.  

 

 

3. Gjennomgang av delmål 2 i MUSITs handlingsplan for naturhistorie 2011 – 

”Utvikle og ferdigstille en enkel lånemodul med utgangspunkt i eksisterende løsning for 

lav ved NHM. 

Faggruppa har fått referat fra møte om lånemodulen på Tøyen 8.12.2010. Arbeidet er godt i 

gang. Faggruppa diskuterte ikke arbeidet med lånemodulen nå. Det er viktig at arbeidet med 

lånemodulen kommer med i prosjektplanen for 2011. 

 

 

4. Tilpasninger i søkeoppsett og resultatoppsett 

TRH har kjørt en RT-sak og fått utført tilpasninger i default søke- og resultatoppsett. BG 

ønsket de samme endringene.  

 

TRH ønsker også at en vurderer andre endringer:  

Rødlistekategorier – skal en kunne søke på rødlistekategorier? Egenskapen rødlistekategori er 

knyttet både til taksonnavn og geografi. For eksempel har en del arter ulik kategori på 

Svalbard og fastlandet. Noen arter er rødlista det ene stedet, men ikke det andre. Det var 

enighet om at rødlistekategorier utenom Norge med Svalbard uansett ikke skal 

implementeres.  

 

”Massegodkjenning” – publisering på GBIF/Artskart krever at en post er godkjent, dvs. 

krysset av for ”Approved” under fanen ”Adm”. For øyeblikket må enten hver enkelt post 

godkjennes for seg, eller en kan gjøre dette til en RT-sak for DUG. TRH ønsker en rutine i 
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applikasjonen som gjør det mulig for hvert herbarium å spesifisere sekvenser av poster som 

skal ”godkjennes”.  

 

Lesetilgang for interne brukere – brukertilgangen/rollene virker nå stabile. Alle herbariene 

ønsker å tilby lesetilgang til interne så snart som mulig, TRH allerede tidlig i 2011. Det er et 

ønske at brukere med lesetilgang kun får se ”godkjente” poster, dvs. kun de som er avkrysset 

”Approved”. Det var enighet om at dette var en naturlig avgrensning.  

 

Lesetilgang på tvers av institusjoner – faggruppens medlemmer ser mange fordeler med at det 

åpnes opp for lesetilgang i applikasjonen på tvers av institusjonene. Vi ønsker en avklaring på 

om dette mulig og ønskelig. Dataene fra museene ligger allerede i én stor database.  

 

 

5. MUSITs fotoapplikasjon 

Jarle informerte om arbeidet med fotoapplikasjon som NHM har startet. NHM ønsker 

tilpasning av fotoapplikasjonen som kulturhistorie bruker. NHM skal fotografere objekter før 

flytting fra Tøyen /Jarlen til nytt magasin på Økern. Arbeidet krever også at det lages en enkel 

magasinmodul.  

 

Tommy stilte spørsmål ved om arbeidet med fotoapplikasjon bør inn i handlingsplanen for 

naturhistorie 2011. 

 

 

6. Eventuelt 

Dato for nytt møte ble diskutert. Uke 3 er ønskelig. Todagers møte vurderes. Deler av første 

dag kan brukes til demonstrasjon av produksjonsbasene TRH og BG. Charlotte innkaller til 

to-dagers møte rett over nyttår. 

 

 

Tommy Prestø 

referent 

 

 


