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MUSITs faggruppe karplanter 

 

Møte 16.9.2011 kl. 9.30 -13.30, Tøyen hovedgård, Oslo 

 

Tilstede: Jarle Ebeling, Stein Olsen (DUG), Anne-Cathrine Scheen (SVG), Tommy Prestø 

(TRH), Solfrid Hjelmtveit (BG), Oddvar Pedersen & Charlotte Sletten Bjorå (O). 

 

Fraværende: Torbjørn Alm (TMU), som observatører var Per Arvid Åsen (KMN) og leder for 

sopp-og lavgruppa Karl-Henrik Larsson invitert. 

 

1. Anne-Cathrine Scheen (vitenskapelig leder av Stavanger botaniske hage og Rogaland 

arboret) ble ønsket velkommen i gruppa. Hun gav oss en innføring i situasjonen til 

herbariet i Stavanger. De er fulldigitalisert, men liten grad av tilvekst. En mulig 

overføring av samlingen til et annet herbarium blir diskutert internt.   

2. Progresjon karplanteapplikasjonen 

MP2: Lånemodulen ikke klar for bruk enda, NHM etterlyser tilbakemelding fra 

DUG. DUG skal følge opp så snart som mulig. 

MP3: teste og migrere data TMU. Tommy gjorde fullskalatest i juni, og venter på 

opprettinger etter det. Etter opprettinger fra DUG og samtykke fra TMU, kan denne 

basen settes i produksjon. 

MP4: teste og migrere data NHM 

- Generalherbariet –statusrapport: en del smårusk som må rettes opp, men NHM er 

fornøyde med å ha en database til denne samlingen 

- Nordiskherbariet –statusrapport: det ble diskutert om migreringen av disse dataene 

skulle utsettes for å inkludere Agder-dataene i samme runde. Jarle mente det ville 

være uheldig om denne prosessen nok en gang ble utsatt. 

MP5: Kopieringsoppsett.  En versjon er på test, og den er mer eller mindre klar til å 

legges inn i produksjonsbasen.  

MP6: Import av flat fil. Her må Oddvar og Rituvesh ta en ny runde. Ikke mye 

gjenstår. 

MP8: Rapportformularer. NHM utarbeider/ kommer med forslag til rapportformat 

MP9: Videreutvikling og effektivisering. Flere punkter gjennomført eller snart klare:  

- Personlig tab-rekkefølge 

- Nye memo-felt 

- Kopieringsoppsett 

- Siste bestemmelse vises på hovedskjermbilde 

Solfrid har ansvaret for oppfølging av disse punktene. 

3. Geografiregister – Charlotte må få ut endelig referat fra Herbariemøtet fra Tromsø i 

vår, så vil Tommy og geografi-gruppa jobbe systematisk med et geografi-register. 

Dette bør også koordineres med Sopp- og Lavgruppa. 

4. Prioriterte oppgaver høsten 2011/våren 2012: 

Høsten 2011: 

1. Migrering TMU 

2. Migrering O – nordisk herbariet 

3. Ferdigstillelse av lånedatabasen NHM 

4. Kopieringsoppsett, tabrekkefølge, nye memofelter, siste bestemmelse 



2 

 

5. Import av flat fil 

6. Rapportformularer 

7. Lånedatabase BG & TRH (Ønsker TMU også lånedatabase?) 

 

Vår 2012: 

-migrering KMN 

-personregister 

-etiketter 

-import av oppdaterte/ endrede  data 

 

5. Karplantegruppa etter 2011 – Quo Vadis? 

Fortsatt behov for å videreføre gruppa, koordinering med Sopp- og lavgruppa bør 

diskuteres. Diskuteres mer på neste møte.  

6. Eventuelt 

Alle museene må ha en gjennomgang av bruksanvisningen innen neste møte og der vil 

vi ha en samlet gjennomgang forslag til endringer.  

Personregisteret er en sak som diskuteres med datatilsynet, vi avventer rapport fra 

koordineringsgruppa & Jarle på det.  

 

Dato for neste møte blir 31 okt., i Kristiansand dette er bekreftet fra KMN. 

 

 

Charlotte Sletten Bjorå 

referent 


