
Referat fra fellesmøte i MUSITs faggrupper for karplanter og sopp/lav 

5.2.2013 

Sted: Naturhistorisk museum, Tøyen, Oslo 

Tilstede: Charlotte Sletten Bjorå (NHM, Oslo), Oddvar Pedersen (NHM, Oslo), Bjørn Petter Løfall 

(NHM, Oslo), Karl-Henrik Larsson (NHM, Oslo), Einar Timdal (NHM, Oslo), Anne Molia (NHM, Oslo), 

Kati Bendiksen (NHM, Oslo), Anne-Cathrine Scheen (AM, Stavanger), Tommy Prestø (VM, 

Trondheim), Per Arvid Åsen (Agder naturmuseum, Kristiansand), Jenny Smedmark (UM, Bergen), 

Solfrid Hjelmtveit (UM, Bergen), Tor Tønsberg (UM, Bergen), Geir Mathiassen (TMU, Tromsø), Jarle 

Ebeling (DUG), Stein Olsen (DUG). 

Jarle, Tor og Geir deltok på møtet frem til lunsj. 

1. Innledning 

Jarle orienterte litt om bakgrunnen for å innkalle til et felles faggruppemøte i botanikk. 

 

2. Etiketter. 

Tor orienterte om status for arbeidet med felles etiketter. Han viste eksempler for ulike typer etiketter som la 

grunnlaget for en diskusjon. Bl.a. diskuterte vi hvordan en innblandingsart skal vises på etiketten. Det bør 

settes ned en gruppe med en representant for hvert museum som kan jobbe videre frem mot en endelig 

etikett. [Koordineringsgruppa bestemte på sitt møte at hvert museum skulle melde tilbake til Tor medlemmer i 

en "etikettfaggruppe". ] 

 

 

3. Koordinatformater. 

Det er et ønske om å komme frem til en standard for hvordan koordinater skal skrives inn. Einar og 

Oddvar lager et forslag til standarder som sendes ut i gruppene for diskusjon. 

 

4. Prioriteringer for 2013. 

Jarle orienterte om det nå er laget en oversikt over aktiviteter og oppgaver innenfor botanikk som 

ligger på MUSIT Wiki (https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/).  Det er meningen at alle aktiviteter 

i botanikk skal føres opp på denne siden slik at alle kan ha full oversikt over hva som skal gjøres og 

hvem som har ansvaret for oppfølgingen både i faggruppene og hos DUG. Det er viktig at folk er 

jevnlig innom siden for å holde seg oppdatert. 

De ulike punktene i tabellen ble diskutert mer i detalj etter lunsj. Det ble gjort noen justeringer av 

punktene og også opprettet noen nye punkter. 

 



5. Felles tilnærming til autoritetsregistrer. 

Taxonregisteret.  

Geografiregisteret. Hverken Iso-standarden eller TDWG er helt optimale. Skal vi gå for et 

kommersielt register driftet av andre eller skal vi bygge ut vårt eget, som da trenger stadig 

oppdatering? Det finnes et register, (…), over havområder som er brukt av GBiF. Det er dekkende for 

det behovet vi har. 

Personregisteret. Den opprinnelige tanken om å ha ett felles personregister ble lagt på is (inntil 

videre). Det vil bli alt for arbeidskrevende. Det må gjøres et enormt stort arbeid bare for å ordne opp 

i de enkelte basene sine personregister før det er mulig å få til ett som et felles for alle. 

 

6. Lånebasen diskutert under diskusjonen om prioriteringene for 2013. Lånebasen er tatt i bruk ved 

NHM og klargjort for testing for VM og UM. TMU har også ytret ønske om å få den. Nå som NHM 

sopp har blitt migrert inn i den nye basen vil de også gjerne ha tilgang til lånebasen. 

 

7. Excel-import arket. 

Bjørn Petter innledet litt om arket og vi diskuterte litt om funksjonaliteten til arket. Solfrid sjekker 

med Vidar og sender siste versjon av arket til alle [sendt ut 8.2.2013]. 

 

8. Generell utveksling av informasjon mellom gruppene. Dette ble det vel ikke tid til å snakke så mye 

konkret om, annet en det som kom opp i de andre diskusjonene i løpet av dagen. 

 

9. Planer om konservator-/herbariemøte. Forslag om å legge det til Tromsø 24.-25. april. Charlotte 

sender innkalling. 

 


