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Etikettutforming for karplanter, lav og moser  

 
I slutten av mars 2013 kom det på plass ei ‘nasjonal’ arbeidsgruppe som skal 
sluttføre arbeidet med etiketten, se siste side. Versjon 11. juli 2013. Tommy 
Prestø har bidratt sterkt til punkt 16. Gruppas forslag er som følger. 
 
 
1: Språk 
Databasen henter navn på geografiske enheter fra et register. Gruppa har 
diskutert om en skal ha to geografi-registre, ett med engelske navn på land 
(f.eks. Norway, France) og ett med norske navn (Norge, Frankrike). Vi mener 
det får holde med ett register, det engelske. I dette registeret vil navnet på vårt 
eget land være skrevet på engelsk, selv på norskspråklige etiketter. Det vil bli 
mulig å redigere etiketten i Word; da kan "Norway" på norskspråklige etiketter 
lett skiftes ut med "Norge" ved bruk av søk/erstatt-funksjonen.  
 
Eksport av data til internasjonale brukere og tjenester som f.eks. GBIF og EOL 
vil kreve engelsk språkform, i det minste av landets navn. På lavere nivå 
(provins/fylke, distrikt/kommune) er det vanlig å benytte landets egen form selv 
om engelske alternativer finnes i noen tilfeller (f.eks. Skåne/Scania) – dette 
anbefaler vi også for MUSIT-databasen. Vi anbefaler dessuten at etiketter 
skrives på engelsk. For de som ønsker det vil det fortsatt være mulig å velge 
norsk språkform. 
 
For måneder må vi kunne skrive rett språk. Månedsnavn, jfr. punkt 13 nedenfor, 
skrives på formen "17. mai 2013" (norskspråklige etiketter) og "17 May 2013" 
(engelskspråklige etiketter). 
 
2: Stedsnavn 
Vi må kunne skrive stedsnavn i Norge korrekt. Nordsamiske navn er nå helt 
dominerende på kartene over Troms og Finnmark. Nordsamisk krever egne tegn. 
Uten disse spesialtegnene blir navnene meningsløse. Disse må kunne skrives 
med riktige tegn. Det kan en ikke i dag. Det ville i og for seg være ønskelig at vi 
skal kunne skrive alle verdens stedsnavn korrekt, men det er ingen realistisk 
ambisjon. Vi må nok leve med transkripsjoner. Noen tegn kan man få til, bl.a. 
vesteuropeiske tegn som á, mens andre må man kode spesielt, f.eks. samiske og 
greske tegn, og det er tidkrevende. 
 
Et problem med Oracle-basene er at DUG mangler utviklerverktøy som gjør det 
mulig å lage applikasjoner som kan lagre Unicode-tegn utover dagens UTF8. 
Dette er et økonomisk spørsmål (Jarle Ebeling, DUG, pers. komm. våren 2013). 
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DUG vil trolig se på dette til høsten hvis saken blir prioritert (Jarle Ebeling, 
DUG, pers. komm. sommeren 2013). 
 
 
3: Latinske navn kursiveres 
Etikettene må ha korrekt kursivering av genus, artsepitet og infraspesifikke 
epitet, for eksempel "Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. var. mollis 
Burchard". Noen miljøer mener imidlertid at bold med fordel kan erstatte (altså 
ikke komme i tillegg til) kursiv her.  Her er det uenighet mellom miljøene. 
Men de fleste miljøer går for både bold og kursivering og dette blir gruppas 
forslag. For moser, lav og sopp skal navnet i feltet for Vert/Host kursiveres.  
 
Vi har fått opplyst (Jarle Ebeling, DUG) at det er en tung oppgave å få latinske 
navn i løpende tekst kursivert. Dette vil gjelde økologifeltet der en ofte vil ha 
blanding av kursivert og ikke-kursivert tekst. Et eksempel (for lav/mose-
applikasjonen): 
Host: Sorbus aucuparia. [I økologifeltet:] Lignicolous on snag in Pinus 
sylvestris forest with scattered Sorbus aucuparia. Noen miljøer mener dette er 
noe applikasjonene helt klart må kunne håndtere! 
 
Andre miljøer synes ikke det er verdt å bruke store ressurser til å få kursivert 
vitenskapelige navn i løpende tekst nå. Dette kan vi heller komme tilbake til 
senere. Vår anbefaling er at det ikke benyttes ressurser på dette nå, og at de 
samlinger som ønsker det kan tilpasse dette selv ved å redigere etiketten (se 
punkt 17).  
 
 
4: Typeeksemplarer 
Er eksemplaret en type av en eller annen kategori, bør dette komme klart fram 
på eksemplaret. Det er vanlig at typer annoteres ved en separat rødfarget lapp 
med angivelse av typens status; f.eks. Holotypus. Forslag: Denne praksisen bør 
fortsette. Vi foreslår derfor at etiketten ikke har med angivelse av type og status.  
 
5: Herbarieakronymet 
Skal med på alle etiketter. 
 
6: Beleggnummer 
DUG har fått oversendt kodene for de ulike delsamlingene ved de ulike 
Universitetsmuseene.  
En unik betegnelse for et belegg vil være på formen: akronym (Index 
herbariorum)-bokstav for organismegruppe-aksesjonsnummer. 
For herbariene ved UiB vil disse betegnelsene være på formen: 
Karplanteherbariet: BG-S-XXXXXX 
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Lavherbariet: BG-L-XXXXXX 
Moseherbariet: BG-B-XXXXXX 
Soppherbariet: BG-F-XXXXXX 
Algeherbariet: BG-A-XXXXXX 
Kommentar: For alle andre herbarier enn BG, vil «V» være bokstaven for 
organismegruppen karplanter.  
 
7: Blandingsinnsamlinger 
På MUSIT-møtet (karplanter) i Tromsø 25.05.2013 var det enighet om at dette 
punktet ikke er aktuelt for karplanter. Derimot er det svært aktuelt for moser, lav 
og sopp. 
 
Lav og moser i TRH har i en del år hatt modellen TRH-L-XXXXXX/1 for 
hovedarter, TRH-L-XXXXXX/2 etc. for underarter. Den har fungert greit og gir 
Global Unique Identifier som DarwinCore krever. Modellen har fungert også 
mot Artskart og GBIF. Komiteen foreslår at TRH fortsetter å følge denne 
modellen. Publiserte herbarieeksemplarer (f.eks. i regi av Artsdatabanken, 
GBIF) bør ikke omnummereres etter annen modell. Det er blitt hevdet at det er 
uheldig med skråstrek (slash) siden denne benyttes i dataspråket for å skille 
mellom kataloger. Har en f.eks. bilder av en innsamling er det naturlig å bruke 
herbarienummeret for eksemplaret i navnet på bildefila. DUG ved Jarle Ebeling 
(2013) sier at både skråstrek og bindestrek er greit i etikettsammenheng (siden 
dette har kun å gjøre med hva som skrives ut på en etikett, ev. vises på en 
skjerm).  

BG og O bruker i dag egne numre for innblandingsarter. Siden disse er 
publisert (NLD, GBIF, Artsdatabanken) bør BG og O fortsette med denne 
modellen der hovedarten og innblandingsartene får egne numre på formen 
 BG-L-XXXXXX og O-L-XXXXXX.   
 TROM har ingen sterke synspunkter på valg av modell for innblandings-
arter.  

Kravspesifikasjonen for en ny lav- og soppapplikasjon har to modeller: 
Med undernummerering som over og med flere unike nummer knyttet til samme 
objekt, men med kryssreferanser. Årsaken til dette er at de åtte databasene for 
lav og sopp har mye data på begge formater.  

 
Komiteen går altså inn for at det enkelte herbarium selv må velge modell for 
innblandingsarter. En bør imidlertid ikke forandre et beleggs ID hvis denne er 
publisert. 
 
8: Ledetekster 
m o.h. eller Alt. (forkortelse for altitude)] og Vert eller Host  bør være med på 
etiketten, likeså Leg. og det./Leg. and det. Ledetekst - Nr./No - foran 
innsamlingsnummeret er unødvendig. Det er satt spørsmål ved om det er noen 
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hensikt i at kartblad-nummeret står på etiketten; ledeteksten her er i så fall 
Kartblad/Map. Angivelse av kartblad avgjøres å være unødvendig (se punkt 9). 
 
Kommentar: På dagens soppetiketter og i applikasjonen heter feltet «Host» og 
innholdet standardiseres til vitenskapelige navn på biologiske verter. For 
norskspråklige etiketter kan «Vert» være en alternativ ledetekst. Muligheten for 
standardisert terminologi for annet substrat enn biologiske verter har vært 
diskutert, men dette er foreløpig lagt på is. 
 
 
9: Kartblad 
Gjelder først og fremst den norske hovedserien M711. Det kan se ut som at 
bruken av papirkart er på veg ut og at angivelse av kartbladnummer på etiketten 
derfor er mindre aktuell. Vi går derfor inn for at kartbladnummer sløyfes på 
etiketten. Men det er fremdeles samlinger som ønsker at kartbladnummer skal 
være lett tilgjengelig. Dessuten er kartbladnummer vanlig på eksisterende 
etiketter. Derfor må muligheten for å lagre informasjonen ligge i databasen slik 
at nummeret kan leses via QR-koden.  
 
 
10a: Koordinater 
Innledning: 
MGRS er mest brukt i vitenskapelige samlinger i Norge; lat/long er vanligst i 
utlandet. MGRS er en modifisert utgave av UTM. UTM ble innført for å ha en 
«grid» (rutenett) der linjene er parallelle, til forskjell fra buete linjer for lat/long. 
MGRS og UTM er verdensomfattende system 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Military_grid_reference_system), slik lat/long er 
det. Applikasjonen MusNatHist håndterer i dag MGRS, UTM og lat/long. For 
MGRS og UTM utenfor Norge, må sone og belte registreres spesielt, mens det 
for Norge ligger en kobling i applikasjonen som automatiserer dette (men som 
kan overprøves).  
 
Posisjoner i UTM og lat/long gir punkter, og for UTM-visningen på GPS'ene 
våre gis den med 1 m nøyaktighet (antall meter fra ekvator og fra sonebeltets 
vestre begynnelse). MGRS er et areal: 1×1 m, 10×10 m, 100×100 m, etc. 
avhengig av hvor mange sifre man bruker (5, 4, 3, etc.). Arealets posisjon finner 
man ved å legge til tilstrekkelig med 0'er så tallene angir meter: da har man 
sydvest-hjørnet. Eller legge til 5'er for å finne midtpunktet. 

Eksempel: 32V NM 67 45 er en 1000×1000 m rute med sydvesthjørne 
32V NM 67000 45000, eller midtpunkt 32VNM 67555 45555 (eller, om du også  
oppløser bokstavkodene: 567555 m øst for begynnelsen av sonebelte 32,  
6645555 m nord for ekvator). 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_grid_reference_system
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Aktuelle formater er altså: 
UTM (sonebelte + 2 tallrekker a 7 tall)  
MGRS (sonebelte + 2 bokstaver + 2 tallrekker) 
Lat/long (oppgis som grader med desimaler, grader + minutter med desimaler, 
eller grader + minutter + sekunder med desimaler). 
 For lat/long bruker vi de store bokstavene (N, E, S, W]) som en sikkerhet 
for at koordinatene ikke er forbyttet. Vi skriver altså E og W og ikke Ø og V! Vi 
bruker ikke + (pluss) og – (minus). For UTM og MGRS anfører vi sonebeltet. 
 For lat/long-koordinater er standard lat/long og ikke long/lat; for 
innsamlinger med long/lat, endrer vi uten kommentarer. 
 
Skal man tillate intervaller ved føring av koordinater i MGRS- formatet og ved 
lat/long? Det finnes etiketter med lat/long-intervaller, men de er så få at vi går 
for en forenklet løsning: innskriver skal (1) registrere beregnet midtpunkt i 
koordinatfeltet, (2) registrer beregnet presisjon i presisjonsfeltet, (3) krysse av 
for tolket koordinat, og (4) registrere bokstavrett koordinat i 
etikettkommentarfeltet "Collectors note" eller "Adm. note". 
 
 
GPSens måling er uavhengig av hvordan koordinatene presenteres, og 
nøyaktigheten i en måling er ofte ca. 10 m. For UTM/MGRS angir vi posisjonen 
i en grid med 1000, 100, 10, eller 1 m rutestørrelse. En 10 m-rute (4-sifret 
MGRS) passe bra med GPS-målingens nøyaktighet. Men noen mener vi mister 
litt informasjon om vi ikke angir i 1 m-griden (5-sifret MGRS) fordi 
unøyaktighet i  GPS-målingen ikke nødvendigvis sammenfaller med UTM-
griden (og det er jo riktig, men da kan det lett se ut som presisjonen er større enn 
den reelle). Vi kan ikke oversette mellom UTM og MGRS uten å kjenne 
nøyaktigheten. 
 
Lengde/bredde: Her kan vi bruke (1) grader med desimaler, (2) grader + 
minutter med desimaler, eller (3) grader + minutter + sekunder med desimaler. 
En breddegrad er 111111 m, så med 4 desimaler har vi 11 m presisjon. Et 
breddeminutt er 1852 m, så med to desimaler har vi 19 m presisjon. Et 
breddesekund er 31 m, så én desimal er 3 meter. 
En lengdegrad =  breddegraden * cos(breddegraden man er på). Ved 60°N 
er altså lengdegraden halvparten av breddegraden, og derfor er et to-desimal-
minutt 9 m. 
 
 
10b: Hvordan skal disse skrives på etiketten? 
[Hakeparenteser] har vært brukt for å angi at koordinatene ikke er originale, men 
generert i ettertid. Denne praksisen bør fortsette. For usikre koordinater brukes 
teksten «ca.». Dette er tilstrekkelig. 
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UTM/MGRS: 
Vi forslår MGRS og at alle sifre som framkommer på GPSen tas med; altså 2×5. 
Et eksempel:  
32V LM 00949 82139 er et waypoint slik de vises på GPSen. Vi synes det er 
greit at de skrives slik også på etiketten. Imidlertid har det meste eldre materiale 
(og noe nytt materiale) ikke denne presisjonen. Derfor må muligheten for å 
benytte 2×1–4 sifre også være tilstede. 
   
Intervaller finnes på eldre materiale og skrives med bindestrek, f.eks.: 
32V LM 009–011 821 (300×100 m-rektangel) 
32V LM 0094 8213–8214 (10×20 m-rektangel) 
32V LM 009–011 821–827 (300×700 m-rektangel) 
 
Krysses en 100 km-rutegrense angis kun bokstavene i nedre venstre hjørne, 
f.eks.: 
32V LM 99–01 56 (3000×1000 m, krysser over i MM) 
32V LM 999–003 988-000 (500×1300 m, krysser over i MM, LN og MN)  
Det er ikke mulig å krysse over to 100-km rutegrenser (eller blande koordinater 
fra ulike sonebelter!). 
 
Lat/long: Vi kan velge mellom 3 alternative måter å skrive lat/long-koordinatene 
på: 
1) Grader med desimaler: 60.17174°N 
2) Grader + minutter med desimaler: 60°10.304’N. Med 3 desimaler angir vi en 
presisjon som nok er i overkant. Med 2 desimaler matcher vi bedre GPSens 
presisjon.  
3) Grader + minutter + sekunder med desimaler: 60°10’18.3’’N   
 
I dag brukes alle disse alternativene.  
 
Flere miljøer bruker grader + minutter med 2 eller 3 desimaler. Et eksempel: 
På GPSen: N 60°10.307’ E 005°21.442’  60°10.307’N 05°21.442’E på 
etiketten, eller hvis en nytter 2 desimaler: 60°10.31’N 05°21.44’E. I lat/long-
formatet forhøyer vi på vanlig måte. Skal en redusere antall sifre i  UTM- og 
MGRS-formatene, fjerner en sifre uten å forhøye. Skal vi ha komma mellom lat 
og long? Forslag: går greit uten. 
 
Komiteen mener at innsamlere må få bruke de koordinatformater og det antall 
sifre de ønsker. Leveres innsamlingen med f.eks. UTM-koordinater, må disse 
skrives inn og også komme ut på etiketten.  
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10c: Det må være mulig å ha ulike typer koordinater skrevet på samme 
etikett 
 
Flere samlinger anfører både MGRS og lat/long på samme etikett. Årsaken er, 
som nevnt ovenfor, at mens MGRS er mest brukt i Norge, er lat/long mest brukt 
i utlandet.   
 
Det er uenighet mellom miljøene om vi skal kunne velge mellom å ha ett (gjerne 
MGRS) eller to sett (MGRS og lat/long) med koordinater på samme etikett. 
Dersom ett funn skal være representert ved koordinater i flere format, så ender 
en fort opp med at funnstedet representeres ved ulike areal. Ulike areal kan bli 
en utfordring spesielt for forvaltning av sjeldne arter. Et funn som angis med 
lat/long og 5 eller 6 desimaler gir ikke det samme areal som MGRS med 4 eller 
5 desimaler. 
  
Vi kan betrakte to typer koordinater på en etikett (UTM kontra lat/long, hentet 
fra samme kilde, GPS) som "like" når UTMen er oppgitt som 1×1 m (5 sifre) og 
lengde/bredde med 5 desimalgrader, 3 "desimalminutter" eller 1 "desimal-
sekund". (En desimal mindre ved UTM 10×10.) Da er opplagt målefeilen større 
enn omregningsfeilen. 
 
Som nevnt ovenfor: Ideelt sett bør våre baser konstrueres slik at den enkelte 
samling kan velge det den måtte ønske på etikettene. Registrerer vi MGRS i 
databasen, vil vi få MGRS ut. Registrerer vi lat/long får vi lat/long ut. Det som 
er registrert skal ut på etiketten, MGRS, lat/long eller begge (hvis både MGRS 
og lat/long er registrert). Til Artskart og GBIF får vi la ADB og GBIF-Norge 
velge hva de vil ha hvis begge former er registrert. 
 
Forvaltningen bør høste direkte fra web-basert database, eventuelt få utskrifter 
fra orakel-databasen. Vi ser ikke for oss at forvaltningen skal låne materiale og 
begynne å lese etiketter. Derfor vil ikke eventuelle forskjeller i beskrivelsen av 
areal mellom MGRS og lat/long ha forvaltningsmessig betydning. 
 
 
10c: Bør nøyaktigheten på koordinatene med på etiketten? 
Applikasjonen har felt for Coordinate precision. Applikasjonene burde også ha 
felt for waypoint-nøyaktighet (den som vises på GPSen når målingen tas). 
Mange desimaler gir inntrykk av høg presisjon, men hvis utgangspunktet 
(waypoint-målingen) er dårlig, er denne presisjonen falsk! 
 
GPS-målinger kan ikke alltid foretas på/ved funnstedet. Lav og moser, f.eks., 
kan forkomme i hulrom under blokker og innunder overhengende bergvegger. 
Ikke sjelden må en i slike tilfeller bevege seg flere meter vekk fra funnstedet før 
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en GPS-måling blir mulig. Innsamler bør i slike tilfeller gi informasjon om dette 
(ved å bruke feltet "Collectors note").    
 
Det er ønskelig at innsamleren holder rede på Coordinate precision av målingen 
i felt (lagrer – eventuelt avleser  og noterer –  waypoint-nøyaktigheten) og også 
noterer antall m fra funnstedet målingen er foretatt  og meddeler dette til 
samlingen ved overleveringen av materialet. Vi har imidlertid ingen illusjoner 
om at dette vil bli gjort i alle tilfeller. 
 
Lagring av Coordinate precision er nødvendig i applikasjonene. Men vi mener 
denne informasjonen ikke trenger å vises på etiketten. Det er nok at den kan 
leses via QR-koden. I spesielle tilfeller kan feltet «Collectors note» nyttes.  
 
11: Datum 
Skal alltid anføres i databasen. Gjelder for både lat/long og for UTM/MGRS. 
Trenger ikke å stå på etiketten. Kan leses via QR-koden.  
  
12: Vouchers 
En voucher definerer vi som et belegg det er tatt prøver fra. 
Vi har vouchers for DNA, DNA barkoding og TLC (tynnsjiktskromatografi). 
Disse skal registreres i databasen og gjøres tilgjengelig via QR-koden. Skal 
informasjonen ut på etiketten, bør den komme som en "Collectors note".  
 
 
13: Angivelse av dag/måned/år 
Måned skrives med bokstaver. Til diskusjon: skal månedsnavnet forkortes eller 
skrives fullt ut og med eller uten punktum? 
a: 5. desember 2013 / 5 December 2013 
b: 5. des 2013 / 5 Dec 2013 
 
For 5. desember 2013 er isostandard 2013-12-05. 
Isostandarden vil bli tolket annerledes i f.eks. Europa enn i USA; for ikke å 
skape usikkerhet/forvirring internasjonalt, går vi ikke inn for bruk av denne. 
Det kan virke som om alternativ b er greit for de fleste. Komiteen går derfor for 
denne. 
 
 
14: Navn på innsamlere 
Fornavn eller fornavnets/fornavnenes initialer skal plasseres før familienavnet/-
familienavnene. Fornavn må kunne skrives fullt ut hvis en ønsker det, men 
initialer må også kunne velges siden en ofte kjenner kun initialene. For personer 
med flere fornavn kjenner en kanskje ett fornavn, men bare initialer for de 
øvrige.  
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Vi ønsker dessuten ikke å ha ekskursjoner (f.eks. i regi av Norsk Botanisk 
Forening) stående som innsamler.   
 
 
15: Plassering av innsamlingsnummer 
Her er praksisen svært ulik mellom samlingene. 
For innsamlinger som har to eller flere innsamlere er det ved mange samlinger 
av karplanter, moser og lav/sopp, uansett geografisk opprinnelse for 
innsamlingen, mest vanlig å ha innsamlingsnummeret plassert etter første 
innsamler (som betraktes som hovedinnsamler). En annen variant er alfabetisk 
listing av innsamlere og med innsamlingsnummeret plassert etter den 
innsamleren som "har" nummerserien. En tredje variant gjelder for utenlandske 
karplanter der det en internasjonalt anerkjent praksis å ha innsamlingsnummeret 
til slutt selv om det er den først nevnte personen som har generert nummeret.  
 
Innsamlingsnummer er som regel knyttet til én person. Komiteens forslag (Figur 
1 og 2) er at innsamlingsnummeret knyttes direkte til første innsamler. Det er et 
knapt flertall i komiteen for dette. Men også her bør den enkelte samling kunne 
gjøre dette på "sin" måte, ved at applikasjonene tillater at navn på innsamlere 
(en eller flere) og innsamlingsnummeret kan leses inn i den rekkefølgen dette 
skal ut på etiketten.   
 
Vi kommer her ikke utenom at den enkelte samling må kunne avgjøre hvor 
innsamlingsnummeret skal plasseres; eventuelt må etiketten redigeres. 
 
Hva gjør vi hvis det er flere enn én innsamler som har nummer? Og hvis det er 
flere innsamlere som har felles nummer? Da får vi bruke kommentarfeltet! 
 
Det ville vært naturlig med "&" før siste innsamler. Samlinger som ønsker dette, 
kan få det til ved redigering av etikettfila.  
 
 

16: Kommentarfeltet 
Størrelsen på etiketten og relevansen av informasjonen er avgjørende for hvor 
mange og hvilke kommentarer som skal inkluderes. Relevante kommentarer er 
for eksempel informasjon om eksemplaret slik det var før/ved innsamling 
(gjelder mest karplanter og sopp) og farge/struktur på bark av trær (gjelder 
karplanter der barken ikke er en del av herbarieeksemplaret). Når det gjelder 
annen informasjon, som f.eks. sporemål (lav/sopp), fargereaksjoner og lavsyrer 
(lav), litteraturreferanser (for publiserte eksemplarer), dubletter (deponert 
hvor?), opplysninger om forekomsten som størrelse, trusler, etc. bør det holde at 
denne er tilgjengelig via QR-koden.  
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Det bør altså være mulig å gjengi innholdet i kommentarfeltet "Collectors note" 
på etiketten fordi det inneholder original informasjon fra samler om funnet, 
funnstedet, eksemplarbeskrivelser, mengdevurderinger m.m. Ledetekst kan være 
"Note:" eller "Collectors note:". Ved bruk av QR-koder er dette kanskje mindre 
aktuelt; men dette må den enkelte samling få avgjøre. Kommentarfeltet "Taxon  
note" har informasjon og argumentasjon knyttet til klassifikasjonen av objektet. 
Denne informasjonen gjenfinnes enten på originale etiketter for original klassifi-
kasjon ved mottak av objekter eller på "det-lapper" ved revisjon. Innholdet i 
"Taxon note" kan være nyttig å inkludere på etiketten. Mange av kommentarene 
er skrevet for hånd og dels byr de på tolkningsproblemer. Ledetekst kan være 
"Taxon note" eller "Note:". Plasseringen kan enten være nederst på 
originaletiketten eller i direkte tilknytning til det vitenskapelige navnet. For 
objekter med innblandingsarter må kommentaren plasseres slik at det ikke er tvil 
om hvilket takson den tilhører; evt. ha ledetekst som klargjør dette. 
Kommentarfeltet "Administrative note " tas ikke med på etiketten fordi det 
inneholder vurderinger knyttet til registreringsprosessen i databasen. 
Kommentarfeltene "Dataset", "Duplicates", "Project name", "Same sheet as", 
"Ex herb.", "Voucher " (som kobler til f.eks. vevsprøver, DNA-analyser, 
barcoding og genbank-nummer) og "Artsobs no" tas ikke med på etiketten. 
Feltene "Taxon literature ", "Specimen literature " (som gjelder referanser for 
publiserte funn), samt kommentarfelt "Note" i tilknytning til koordinater og 
"Note" i tilknytning til typeinformasjon tas ikke med på etiketten, men bør 
kunne leses via QR-koden. Feltet "Duplicates" kan være interessant for 
lånetakere og bør kunne leses via QR-koden. Etikettene skal kun ha ledetekst 
dersom kommentarfeltet har et innhold.  
 
Konsekvensen av dette forslaget er at informasjon som skal med på 
originaletiketten må finnes enten i feltet "Collectors note" og/eller i "Taxon 
note".  
 
 
17: Spesialtilpasning av etiketter 
Det må være mulig å spesialtilpasse etiketter ved den enkelte samling. Slik 
applikasjonene er i dag har ikke samlingene den nødvendige datakompetanse til 
å utføre sine ønskete tilpasninger. Samlinger uten slik kompetanse er i dag nødt 
til å bruke standardetiketter. Vi ønsker oss et opplegg hvor informasjonen fra 
basene overføres til Word – siden dette er et redigeringsprogram som alle 
samlinger er godt kjent med. DUG ved Jarle Ebeling foreslår at samlingene får 
tilgang til data som skal på etiketten som en nedlastbar Excel-fil (eller XML-
/tab-/komma-separert fil) som kan kobles til et redigerbart Word-dokument/en 
redigerbar Word-mal. Dette kan DUG gjøre.  
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Det finnes opplegg i Word for lesing av Excel-ark. En mulighet er å bruke Style 
sheet (desktop publishing) som er et program som kan styre layout (som fonter 
og posisjoner) i Word. Vi snakker her om å lese data på tvers i office-pakken, 
noe som krever avansert programmering. Det er usikkert om bruk av «Style 
sheet» muliggjør videre redigering; dette må undersøkes videre. [Denne 
tjenesten kan eventuelt kjøpes. Øivind H. Rustan (botaniker og leder av Digital 
Forvaltning as) har den kompetanse som er nødvendig.]  
 
[Jarle nevner også at det finnes spesialprogram som kan benyttes, som f.eks. . 
BarTender, 
http://www.bartenderbarcodesoftware.com/label-software/welcome.aspx]. 
 
Vi må snarest få på plass verktøy som gjør det enkelt å redigere etiketter 
generert av databasen!  
 
 
18: Antall etiketter per ark 
Det bør i utgangpunktet være plass til 8 etiketter per ark. Disse bør være 
innenfor faste rammer slik at store bunker med ark kan skjæres maskinelt.  
Det må dessuten være mulig å avvike fra denne standard størrelsen på etiketter i 
tilfeller med ekstra mye tekst, ekstra mange underarter etc. Dette er i dag løst 
ved en dialogboks for utskrift der antall kolonner, rader, marger og flere 
elementer kan tilpasses den enkelte utskrift.  
 
 
19: Det-lapper 
I databasen kan en lage etiketter ved revisjon. Revisjonene har feltene 
taksonnavn, personnavn, dato og "Taxon note". Dersom feltet "Taxon note" for 
originalbestemmelse (jfr. pkt. 16) skal på originaletiketten, så er det også logisk 
at «Taxon note» skal på det-lappene. 
 
 
20: Storing labels, innordningsetiketter, nummerlapper 
Dette er etiketter som styrer magasinering av objekter. Etikettene viser, når de 
skrives ut, det aksepterte navnet for angjeldende samling.  
 
 
21: Strekkoder 
Både hovedetikett og innordningsetiketter bør ha strekkode selv om dette ikke er 
nødvendig i alle tilfeller. Men ofte vil det være avvik mellom det navnet som er 
angitt på originaletiketten og det på innordingsetiketten. 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Style_sheet_(desktop_publishing)
http://en.wikipedia.org/wiki/Style_sheet_(desktop_publishing)
http://www.bartenderbarcodesoftware.com/label-software/welcome.aspx


12 
 

22: QR-koder 
QR-koder eller "Quick Response Code" er en 2-dimensjonal barkode som er lett 
å lese (også med en vanlig mobiltelefon) og har stor kapasitet for lagring av data 
og er en god løsning for å generere nye ID-nøkler. Når en leser QR-koden får en 
opp en webside som genereres on the fly (er dynamisk) ved at det sendes et 
spørsmål til databasen som så genererer websiden basert på data i databasen. 
QR-kodene skal ikke inneholde noe av informasjon i basen (skal altså ikke lagre 
data). Den skal inneholde en referanse (en UUID). QR-kodene kan gjøres så små 
at de får plass på vanlige etiketter. All den informasjon vi nå diskuterer om skal 
ut på etiketten eller ikke (se punkt ‘16: Kommentarfeltet’) kan bli lett 
tilgjengelig ved bruk av slike koder. Vi trenger altså ikke å skrive 
kommentarene på etiketten. Noen samlinger fortrekker likevel at "Collectors 
note" skal kunne komme med på etiketten. Komiteen går inn for bruk av QR-
koder. Ved NHM er de allerede i bruk på typematerialet. Heldigvis har Word en 
funksjon som kan håndtere QR-koder.  
All info som kan være nyttig for en låner av et herbariebelegg og som ikke er 
med på etiketten bør kunne leses via QR-koden.  
 
 
 
Ved GBIF-Norge er følgende tanker gjeldende: 
DarwinCore elementet "Global Unique Identifier" slik vi bruker den 
(Herbarium-Samling-Databasenummer) er unik innenfor konteksten "Index-
Herbariorum-herbariekollekter", men ikke umiddelbart forståelig (eller garantert 
unik) utenfor denne konteksten. 

En UUID (Universally Unique Identifier), f.eks. et 32-sifret 
heksadesimaltall generert på riktig måte, er (praktisk talt) garantert unikt uansett 
kontekst. Baker vi denne inn i en URI som peker til en tjeneste som hevder å 
skulle eksistere i "all" fremtid, f.eks. i en PURL, kan vi bygge internett-tjenester 
som enkelt kan levere informasjon om våre samlingsobjekter fra våre databaser. 

Lagres PURL’en i en QR-kode, er den avlesbar av moderne 
strekkodelesere og f.eks. smart-telefoner og nettbrett som er online på Internet. 

Vi kan dermed lage tjenester som generer en webside for hvert objekt i 
samlingene, f.eks. fylt med data fra MUSIT-databasen, lokalitetskart og 
fotografier av objektet, alt tilgjengelig med et klikk på telefonen uten at 
brukeren kjenner noe til hvilken kontekst dataene i QR-koden hører hjemme i og 
med "garantert" persistent web-adresse. 
 
Et eksempel på en slik PURL i en QR-kode kan være: 
http://purl.org/nhmuio/id/C37E3F9B-BCAF-4479-8EB7-3346A2DB2373 
der purl.org omdirigerer forespørselen til den web-serveren som for tiden er 
lagret hos dem som nhmuio, som kjører tjenesten id med det 32-sifrede tallet 
(UUID’en) som spørring. 

http://macnhm19.uio.no/id/C37E3F9B-BCAF-4479-8EB7-3346A2DB2373
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For at dette skal virke må MUSIT-databasen generere UUID’en, lagre denne i 
posten, og skrive den ut i en QR-kode enten på etiketten eller som en egen lapp. 
Alternativt kunne vi benytte GUI’en istedenfor en UUID, men GBIF-Norge 
foretrekker den sistnevnte. Videre må vi bygge den tjensten som generer web-
siden. GBIF-Norge utvikler i disse dager en slik tjenste for typemateriale av lav,  
moser, sopp og insekter som er fotografert og påført QR-kode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarfelt i MusNatHist 
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Mandat håndtering av etiketter. Koordineringsgruppemøtet for 
naturhistorie 01.02.12 
 
Håndtering av etiketter 
Det ble reist spørsmål om etikettutforming ligger spesifikt inne i mandatene for 
de enkelte faggruppene. Etiketter er ikke spesifisert i mandatene. I 
handlingsplanen for 2012 er det for karplantegruppa lagt inn en passus om at 
en ved eventuelle ekstra tildelinger og bruk av ekstern utviklerkompetanse kan 
realisere for eksempel utarbeidelse av nye etiketter.  
 
DUG hadde et møte med et eksternt firma om rapportgenereringsverktøyet 
Crystal Reports. Deres første vurdering er at produktet ser ut til å kunne 
håndtere mange typer rapporter, deriblant etiketter av forskjellig slag. 
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Produktet må testes ut på noen kompliserte etiketter for å ta en endelig 
avgjørelse om det er egnet for våre behov. Koordineringsgruppa ønsker at en 
går videre med å teste ut det kommersielle produktet og ber DUG om å følge 
opp dette.  
 
Fra faglig side er det et behov og et ønske om å utarbeide en spesifikasjon av 
ulike krav knyttet til etiketten. Universitetsmuseet i Bergen v/Tor Tønsberg 
organiserer ei arbeidsgruppe som utarbeider en behovsbeskrivelse.  
 
Koordineringsgruppa for naturhistorie, MUSIT,  vedtok i  
møtet 05. februar 2013 (Sak 07/13: Eventuelt) følgende: 
 
Avslutning av etikettprosjektet-botanikk. 
Det er behov for ei arbeidsgruppe som kan ta de endelige beslutninger i 
etikettprosjektet (botanikk). Målet er å avslutte prosjektet i løpet av våren 2013. 
Koordineringsgruppas medlemmer melder tilbake til Tor Tønsberg hvem som 
representerer de respektive museene i gruppa.  
 
I løpet av februar–ultimo mars 2013 ble følgende medlemmer oppnevnt: 
Torbjørn Alm, TMU 
Kristian Hassel, VM 
Einar Timdal, NHM 
Tor Tønsberg (leder), UM 
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Innspill fra NHM v/Bjørn Petter Løfall 
mottatt 25.09. 2013 
 
 
 
Har kikket noe på dette nå og hatt en liten prat med h.h.v. Charlotte, Oddvar, Karl-Henrik, 
Kati og Einar i noen omganger. Egentlig har vel dette også konsekvenserfor gruppene moser 
og alger i fremtiden eller?. De skal vel heller ikke stå helt utenfor MUSIT-systemet i 
fremitden?  
 
Ved NHM er man heller ikke her enige. 
 
Jeg har også skjelt til importfila som Vidar har utarbeidet. Her ser jeg at følgende tema ikke er 
med i etikettforslaget og som kan være av førstehåndsopplysninger fra et objekt. Dette gjelder 
evt. feltene: 
Artsobsnummer, Kartdatum, Koordinatpresisjon, Dubletter, Prosjektnavn, Litteratur (objekt), 
Litteratur (bestemmelse), Voucher. Det som vil  være desidert brukt herfra er Kartdatum. De 
andre vil trolig bli lite  brukt, kanskje med unntak av artsobsnummer i fremtiden (det burde ha  
vært en høsting fra Artsdatabanken til Vidars regneark, men det sitter  kanskje langt inne?) 
  
Kort oppsummert så kan vi vel si: 
Einar ønsker en så strippet versjon som mulig, resten av informasjonen bør hentes fra 
databasen. Han er skeptisk til om coordinate added later bør være med. Artsobsnummer kan 
evt. forsvares dersom det letter arbeidet med å finne rett kapsel til rett etikett. Selv i 
lavherbariet praktiserer de TLC-opplysninger på etiketten fordi det totalt sett gir mindre 
arbeid, om dette er riktig fremgangsmåte er han noe i tvil om. Vi bør bruke Valid taxon name 
fremfor Accepted taxon name. Dersom vi bruker Accepted taxon name bryter vi en langvarig 
praksis. 
  
Karl-Henrik sier at de må ha med host før ecology-feltet. Ellers har han ikke veldig sterke 
meninger om de andre feltene, kanskje bortsett fra at det bør være mulig å legge til 
koordinater i etterkant som nå er foreslått. De fleste evt. tilleggsfelter i importfila til Vidar er  
ofte informasjon som produseres etter at etiketten er produsert. Hans synspunkt er også at 
etiketten burde ha vært mer dynamisk og at  konservator/samlingsansvarlig skulle hatt 
mulighet til å velge selv hva som skal være med på etiketten. 
  
Kati sier at man i soppherbariet har hatt nytte av å ha med artsobservasjonsnummeret som 
letter arbeidet med dataregistrering og senere kobling etikett og kapsel. Dublettinformasjon er 
ganske viktig. Det hender at soppbelegg deles allerede før tørkeprosessen og skal til  
forskjellige samlinger. Dette er mest aktuelt når man samler i utlandet eller har utenlandske 
gjesteforskere på besøk. Noen ganger deler man rikelige innsamlinger i registreringsfasen og 
lar den andre delen ligge som byttemateriale. Vert og innblandinger er også nyttige å ha med 
på etiketten. Vitenskapelig navn til verten er spesielt viktig når man bruker norsk navn i 
økologiteksten. Dersom accepted taxon name velges fremfor valid taxon name bryter vi med 
en langvarig praksis i soppherbariet. 
  
Charlotte mener absolutt at dubletter må bli med på etikettene. Dette er viktige opplysninger i 
generalherbariene og ofte når det samles utenlands så er man på forhånd enige om hvor 
materialet skal belegges og opplysningen er en førstehåndsopplysning. Ved studier av 
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materialet i samlingene er det viktig å signalisere hvor dubletter ligger dersom det er behov 
for en dypere studie av materialet. 
  
Oddvar mener i utgangspunktet at førstehåndsopplysningene bør være med på etikettene. Det 
er kanskje ikke nødvendig å ta med koordinat added later. Bør være større frihet for 
samlingene og utforme sine egne etiketter og systemet aller helst skulle ha vært så dynamisk 
at det kan utformes etter ulike behov. Dersom man bruker accepted taxon name fremfor valid 
taxon name bryter vi med en langvarig praksis i nordisk karplanteherbarium. 
  
For min egen del (Bjørn Petter) mener at førstehåndsopplysninger bør være med på etiketten, 
dvs. den informasjonen som blir produsert før samlingene mottar materialet til import eller 
dataregistrering. Dette som en følge av en del tilbakemeldinger jeg har fått de siste par årene 
og de gangene jeg har måttet importere data og lage etiketter for folk.Bl.a. sitter jeg med 3 
kasser karplanter på kontoret fordi materiale som ble importert via Vidars regneark ikke kom 
med på etiketten og vedkommende forlagte nye etiketter. For mine egne innsamlinger kan det  
gjerne være relativt strippet og resten i databasen.Selvfølgelig må host være med som Karl-
Henrik nevner. Dessuten, hva skal man gjøre med innblandinger som ønskes innarbeidet i 
soppdatabasen, og som er høyst aktuelt for en mosesamling? Ulempen med dagens 
etikettutskrift er at utskriften er lite dynamisk. Jeg synes at etiketter skal skrives ut 8 pr. A4-
ark, men samtidig at etiketten ikke skal ha tomme linjer slik den har i dag (ofte tomme linjer 
mellom geografiinfo og dato). Det gir en mulighet for effektiv kutting av større mengder 
etiketter samtidig som etiketten manuelt kan kuttes i nedkant når den inneholder lite 
informasjon og plasshensyn på herbarieark og kapsler tilsier det. Dessuten er jeg for en 
strategi som totalt sett gir minst arbeid, dvs. å unngå å lime på to etiketter når man kan gjøre 
det med en (f.eks.voucher og tlc evt. annet). Samtidig er jeg klar over at for å få med alle 
opplysninger fra et objekt må man alltid sjekke databasen. 
  
For karplantesamlingene er mulig informasjon på etiketten mest plasseffektivt, altså som er 
det motsatte behovet for kryptogamsamlingenes som ønsker så små etiketter som mulig. 
Dersom man må i karplantesamlingene lime opp andre opplysninger i etterkant (f.eks. 
voucher e.l.) så er det mer plasskrevende en mer komplett etikett. Jeg synes også at debatten 
om strippet etikett er underlig. Sannsynligvis vil mer enn 98% (eller mer) av alle etiketter 
komme innenfor rammen av 8 etiketter pr. A4-ark dersom alle førstehåndsopplysninger (vel 
det kan vel sikkert bli en debatt om hva førstehåndsopplysninger) får bli med på etiketten. 
  
   
SAMLET ER VI ENIGE OM VED NHM: 
 
1. Det hadde vært ønskelig med et system hvor samlingene selv kunne organisere sine 
etiketter. 
  
2. Til etiketten bør taxon hentes fra feltet valid taxon name (som er samlerens eller 
bestemmers navn), ikke accepted taxon name. Det har vært og er vanlig praksis i våre 
samlinger at vi bruker valid taxon name på etikettene i alle botaniske og mykologiske 
samlinger. Accepted taxon name kan være gunstigere å bruke ut fra innordningshensyn, men i  
samlingene i Oslo er det imidlertid ikke nødvendig samsvar mellom accepted taxon name og 
innordningsnavnet. 
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3. Host må være med på etiketten, dette gjelder sopp, men det må være mulig å organisere 
etiketten slik at felter som er tomme blir ignorert under utskrivingen og neste felt flytter opp. 
Det er jo uansett ikke aktuelt å ta med dette for karplanter siden feltet ikke finnes. 
 
4. Dubletter ønskes med og feltet vil i de aller fleste tilfelle være tomt og da bruker det heller 
ikke plass på etiketten, men oppfattes som viktig når det først brukes og er vanligst i 
generalherbariene. I ulike prosjekter er man på forhånd enige om hvilke samlinger som ha 
materialet og det er nyttig at det er angitt på etiketten. Det er ikke alle som husker å sjekke 
databasen for hvert belegg som studeres. 
  
5. Når etiketten først produseres må den produseres uten blanke linjer. 
  
Nå er vel også importfila utarbeidet med tanke på å være tilbakeskuende i tillegg, dvs. å 
dataregistrere gammelt materiale. I Oslo så legger vi ikke til nye etiketter til det gamle 
materialet med mindre det utføres destruktiv sampling eller det utføres revisjoner. 
  
mvh 
  
Bjørn Petter Løfall 
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Møte: Karplantenavn - oppdatering av data i Artsnavnebasen

Dato:
Sted:

30.8.2013, kL. 12-15
NTNU Vitenskapsmuseet

Til stede: Reidar Elven, Heidi Solstad, Solveig Bakken, Toril L. Moen

Agenda for møtet:
1. Bakgrunnen for møtet

2. Artsdatabankens mål for navneregisteret i 2013 og status
3. Status for karplanter i Artsnavnebasen inkL. hull/oppdateringsbehov
4. Status for register som brukes av museene i dag
5. Mulighetsrommet; tekniske muligheter og IT-hjelp
6. Økonomiske rammer

7. Avklaring av prosjektets omfang og prioriteter

8. Mulighetsrommet knyttet til kompetanse/personale/organisering
9. Veien videre

1. Bakgrunnen for møtet

Artsdatabanken vurderer å etablere et tidsavgrenset prosjekt der karplantenavnene i
Artsnavnebasen blir oppdatert og supplert.

Artsdatabanken og universitetsmuseene samarbeider med mål å ha online validering
av navn. Det er 1) etablert en samarbeidsgruppe som har sett på behovene hos
universitetsmuseene og innhold og teknisk funksjonalitet i Artsnavnebasen opp mot
dette. Det er 2) behov for oppdateringer av noen navnelister og komplettering av
synonymer, samt innlasting av navn på utenlandske taxa. Rekkefølgen for prioritering
avartslister følger MUSITs prioriteringer for overføring av sine taksonregistre til felles
Oracleplattform:

. Fungi ble samkjørt i 2012 - har løftet flere problemstillinger og

utfordringer og medført etablering av ny teknisk funksjonalitet mot
Artsnavnebasen

. Karplanter - høsten 2013
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. Entomologi i 2014?

. Moser i 2014

Karplantelistene som ligger i Artsnavnebasen per i dag ble hovedsakelig levert før
2009. Det er derfor behov for import av ny data og oppdateringer, og behov for
revisjon i hierarkiet innen karplanter.

Reidar Elven har den faglige oversikten taksonomisk og har utarbeidet

taksonregisteret for karplanter som universitetsmuseene har benyttet fram til nå.

Reidar er i 2013 blitt pensjonist. Artsdatabanken har tatt kontakt med Reidar

angående muligheten for et samarbeid på oppdatering av karplantenavnene og
systematikken, og har invitert til møtet for å diskutere arbeidet og eventuelle mulige
løsninger for et samarbeid. I forkant av møtet informerte Reidar Artsdatabanken om
at han er AFP-pensjonist og ikke har mulighet til å lønnes på et eventuelt prosjekt,

men kan være involvert mot f.eks. kompensering av reiseutgifter. Reidar har derfor
invitert med Heidi Solstad som en aktuell samarbeidspartner til møtet.

Hva er hovedmålsetningen med samarbeidet?
· Å få et register som er tilstrekkelig oppdatert i forhold til behovet

hos de viktigste brukerne
Hvem er hovedbrukerne?

. Produsenter og brukere avartsrelaterte naturdata

2. Artsdatabankens mål for navneregisteret i 2013 og status per i
dag

Artsdatabankens mål i 2013 er å ha et komplett navneregister mht. vitenskapelige
navn på norske arter. Det fokuseres i tillegg på å ha et godt samarbeid med
universitetsmuseene med fokus på å etablere on line validering av navn. Spørsmål
som stilles er:

· Brukerfokus - hva trenger vi?
· Hvordan skal navn på utenlandske taxa håndteres
· Veien videre mht. navnekomiteer og mandat når vi går over i driftsfase må

avklares

3. Status for karplanter i Artsnavnebasen inkl.
hull/oppdateringsbehov

Reidar har i forkant av møtet utarbeidet et notat som oppsummerer Reidar og Heidis
vurdering av aktuelle faglige mål for karplanteoppdateringene, noen praktiske
forutsetninger og noen faglige forutsetninger.

Iløpet av møtet ble det skissert 8 aktuelle arbeidspunkter:
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1. Sammenstilling av data fra alle taksonregistre (HERB og universitetsmuseenes
taksonregister i Oracle) i Artsnavnebasen

2. Supplere synonym nøster
3. Legge inn nye navn og taxa som i dag ikke finnes i noen av registrene
4. Oppdatere det overordnede hierarkiet på karplanter (ca. 2 timers arbeid)
5. Faglig korrigere autor-opplysninger

6. Flagging av norskrelevante navn i Artsobservasjoner, med varsel hvis taksonet

ikke er norsk eller navnet er irrelevant
7. Adressering av hybridnavn (relasjoner må gjøres i teknisk språk)
8. Etablere tilbakemeldingssystem til The Plant List (og eventuelt andre

internasjonale databaser)

Reidars vurdering er at punkt 1-5 må være inkludert i et eventuelt prosjekt høsten
2013, men at punkt 6-8 kan adresseres uavhengig av oppdateringene av
karplanteregisteret.

HERB-basen inneholder ca. 18000 navn. HERB inkluderer navn på taxa fra det
nordiske området og Arktis (ca. 13-14000 navn), og mer tilfeldige navn fra resten av
verden. Universitetsmuseene norske karplantesamling er organisert i nordisk
herbarium og Svalbardmaterialet er organisert i arktisk herbarium. Dette medfører at
museene har behov for en komplett navnebase for det nordiske området og Arktis.
Det anbefales derfor at alle navnene fra HERB inkluderes i Artsnavnebasen.
Artsnavnebasen har funksjonalitet for å hente ut og presentere navn på norske taxa,
som er aktuelt for mange av Artsdatabankens produkter og tjenester.

Det er vanskelig å estimere arbeidsmengden før man får sammenlignet HERB-basen
med innholdet i Artsnavnebasen. Mye av dataen kan legges inn direkte gjennom
tekniske løsninger som allerede er tilgjengelige hos Artsdatabanken. Kapasitet hos
IKT-personalet hos Artsdatabanken må avklares.

4. Status for register som brukes av museene i dag

Universitetsmuseene via koordineringsgruppa for naturhistorie har anbefalt at en
oppdatering av navneregisteret for karplanter prioriteres i og med at alle museene
nå bruker felles applikasjon for denne gruppa. Det finnes to registre over karplanter:

· Museenes Oraclebase

· HERB

HERB er oppdatert inntil for ca. ett år siden. Hvis all data fra HERB legges inn i

Artsnavnebasen, kan HERB avvikles. MUSITs Oraclebase er en eldre versjon av HERB.

Den har tilvekst av navn fra det siste året som det har vært behov for i
samlingsarbeid, men disse er ikke innpasset i synonym nøster (dvs. at det ikke er gjort

synonymiseringer mellom navn og det kan derfor være et antall navn som fremstår
som gyldige, men som egentlig er synonymer).
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5. Mulighetsrommet; tekniske muligheter og IT-hjelp

Prosjektet bør starte med en datateknisk sammenligning av innholdet i basene
· Muliggjør automatisk innlasting av ny data

· Muliggjør automatisk innlasting av endringer på autor osv.
· Vil føre til at mye data raskt vil komme på plass i Artsnavnebasen
· MUSIT og Stein Olsen kan være samarbeidspartnere for å tilrettelegge

dette

Artsdatabanken ønsker tilbakemeldinger om elementer som må behandles av
fagkyndige, dvs. ikke kan importeres direkte (eks. endringer på overordnet
systematikk).

Artsdatabankens listesøk brukes internt og eksternt til å sammenligne lister over
navn med innholdet i Artsnavnebasen (http://eksport.artsdatabanken.no/input).
Artsdatabanken etablerer i disse dager nye nettsider med nye, avanserte søk og
kobling av all arts- og artsgruppedata (bilder, tekst, nøkler osv.) og kan koble data
mot andre, internasjonale kilder og taksonregistre (f.eks. Index Fungorum,
AlgaeBase, WoRMS, Plant List).

HERB har løsninger mht. navn der det har skjedd en meningsendring. Dette vil være
interessant å se nærmere på for eventuelt å inkorporere tilsvarende i
Artsdatabankens løsninger.

Andre aktuelle utfordringer i forhold til innlasting av taksonregistrene:
· Homonymer
· Ugyldige eller forkastete navn
· Hybridnavn

6. Økonomiske rammer

Artsdatabanken har utlyst tilskudd til arbeid med navnelister våren 2013 og har etter

dette ca. 100000 kr tilgjengelig til hele arbeidet på karplantenavn. Midlene er

tilgjengelig for 2013, noe som betyr at prosjektet bør ferdigstilles og faktureres før jul

2013. Midlene tilsvarer summen som ble gjort tilgjengelig for navnearbeidet med

Fungi i 2012.

Reidar Elven er AFP-pensjonist og har ikke mulighet til å lønnes på et eventuelt

prosjekt, men kan være involvert mot f.eks. kompensering av reiseutgifter.
Følgende er et eksempel for mulig fordeling av midlene:

· ca. 80000 kr kan brukes til innleie/frikjøp av faglig kompetanse fra

f.eks. NTNU Vitenskapsmuseet
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. hvis Heidi Solstad blir involvert, vil dette utgjøre drøyt 100 timer

. ca. 20000 kr kan settes av til reiseutgifter e.l. til Reidar Elven

7. Avklaring av prosjektets omfang og prioriteter

Et eventuelt prosjekt inkluderer karplanter - Magnoliophyta, Pinophyta og
Pteridophyta. Angående det geografiske omfanget fokuserer Artsdatabanken
primært på norske områder, mens universitetsmuseene favner Norden, Arktis og til
dels verden. Presentasjonen av ulike geografiske data løses teknisk med ulike
tilganger i Artsnavnebasen, ulik grad av kvalitetssikring av navnene og merking av ut-
data. Artsdatabankens datavarehusløsning kan legge til mange fasetter og diskusjon
rundt dette er allerede i gang gjennom samarbeidsgruppen nevnt i punkt 1.

Avklaring av den reelle taksonomiske/praktiske arbeidsmengden opp mot hva som
kan lastes inn teknisk må gjøres. Det må også avklares hva som må eller bør
prioriteres hvis arbeidsmengden overstiger den økonomiske rammen.

8. Mulighetsrommet knyttet til
kom peta nsel persona leI orga niseri ng

Reidar Elven estimerer at arbeidet som omfattes av punkt 1-5 (se over) vil inkludere

5-6 månedsverk, eller 3-4 månedsverk om man ser bort fra Reidars involvering. Om

Heidi Solstad og/eller Hanne Hegre Grundt skal lønnes på grunnlag av dette,

overstiger dette langt de midlene som er tilgjengelige.

9. Veien videre

Aller først må innholdet i taksonregistrene HERB og MUSITs Oraclebase bli levert

Artsdatabanken for teknisk sammenligning av data. Reidar Elven tar kontakt med
Oddvar Pedersen for levering av HERB-innholdet og Solveig Bakken kontakter Jarle
Eberling angående innholdet i MUSITs Oraclebase.

Artsdatabanken sammenligner først innholdet fra HERB med Artsnavnebasen og får
en oversikt over hva som kan lastes inn direkte (teknisk). Det tas deretter en
gjennomgang av hva som kan løses teknisk (direkte import uten faglige bidrag) og de
utfordringene som en import kan medføre (f.eks. om det blir behov for assistanse av
personer med karplantekunnskap for å gå god for en eller flere importoperasjoner).
Etter dette vil det være lettere å få en oversikt over aktuelle taksonomiske
arbeidsoppgaver og å få evaluert den reelle arbeidsmengden.
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Saken tas videre for evt. beslutning internt i Artsdatabanken mht. økonomi,
kontrakter osv. De eventuelle partene må avklare sin mulige involvering i prosjektet
med eventuelle arbeidsgivere, NAV osv.

Punkt 1, 4 og 3 i listen over de 8 aktuelle arbeidspunktene anses som de høyest
prioriterte oppgavene fra Artsdatabankens side (1- sammenstilling av data fra alle 3
registre, 4 - oppdatere det overordnede hierarkiet, 3 -legge inn nye navn og taxa
som i dag ikke finnes i noen av registrene). Punkt 1 vil gjennomføres av
Artsdatabanken uavhengig av om det inngås et prosjekt som omhandler flere av de
andre punktene.

Det må vurderes hva som er minste relevante arbeidsoppgaver knyttet til å få et
praktisk, komplett og tilstrekkelig oppdatert taksonregister for hovedbrukerne, opp i
mot hva som er faglig, taksonomisk arbeid knyttet mot forskning. Det aktuelle
samarbeidet skal primært adressere oppdatering av navneverket i forhold til det
daglige behovet hos hovedbrukerne og det faglige taksonomiske arbeidet kan legges
til et fortsatt arbeid knyttet mot navnekomiteene.
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Vitenskapelig navneverk karplanter

Notat til møte Trondheim 30. august 2013

Reidar Elven

Mål for prosjektet

Sammenkople de tre navnebasene i bruk hos Artsdatabanken og de naturhistoriske
universitetsmuseene (navnebasene i MUSIT og HERB).

Oppgradere den samlete nye navnebasen i henhold til taksonomiske endringer og revisjoner,
så langt som mulig og etter beste skjønn. Svært mange avgjørelsen må nødvendigvis bli
skjønnsmessig (pga. alternative taksonomiske oppfatninger).

Oppgradere autorer og forkortelser (autorer = forfatterne bak de enkelte plantenavnene).

Samle navn som antas referere til samme takson i synonymnøster og foreslå (igjen etter beste
skjønn) ett og bare ett navn i hvert nøste til bruk som 'gyldig' navn, men med mulighet for at
det enkelte museum og Artsdatabanken kan velge andre forslag. Så lenge slike navn er knyttet

sammen innen samme nøste, vil de kunne brukes alternativt uten at f.eks. søkeresultater blir
feiL.

Forsøke å finne botaniske og datatekniske løsninger på problemene med: (A) homonymer,

dvs. samme navn, f.eks. Carex saxatils, brukt om ulike arter (løsning finnes allerede i
HERB); (B) navn med endret betydning gjennom tidene og hos ulike forfattere, f.eks.
Anthoxanthum odoratum (manuell lØsning finnes i HERB); (C) ugyldige eller forkastete navn

som både tidligere og enkelte fortsatt aktive botanikere anvender (løsningsforslag finnes, men
må løses datateknisk); (D) binomiale hybridnavn og relasjoner til hybridkombinasjoner,
prinsipper og teknikker, f.eks. Salix xfragilis (= S. x rubens) = S. alba x euxina (= S. alba x

fragilis auet.). Ingen løsning eksisterer innen noen av systemene foreløpig, og dette er et
problemområde for både museene (problematisk eller umulig å søke ut relevant infomiasjon)
og for Artsdatabanken (hybrider kan ike registreres i f.eks. Artsportalen).

Vår tanke er at navnebasen, etter denne revisjonen, i framtida bør kunne oppgraderes lettere
og i fellesskap for museene og Arsdatabanken, og som en fortløpende prosess i stedet for
skippertak. Dette vil lette arbeidet begge steder fordi nye navn, eller endret 'gyldighet', kan
tas i bruk nokså umiddelbart. Vi tenker oss også at Artsdatabanken er det beste stedet for
sentral oppgradering og distribusjon av navnebasen, i og med at ingen av de naturhistoriske
karplantesamlingene pr. i dag har noen fast ansatt konservator med kompetanse på
vitenskapelig navneverk hos nordiske planter. Overføring av oppgraderte versjoner av
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navnebasen til MUSIT bør være en del aven kontrakt mellom Artsdatabanken og MUSIT og
er utafor prosjektrammen vår.

Noen praktiske forutsetninger for prosjektet

Prosjektet var opprinnelig tenkt i samarbeid med Naturhistorisk museum, Oslo (NHM), men
dette kunne ikke realiseres av flere årsaker. Det ble heller ike satt i gang umiddelbart etter
min avgang fra NHM, som var en mulighet skissert i 2011-2012 med forsinkelse av min
pensjonering med 4 måneder. Dermed er muligheten for en enkel løsning på avlønning borte;
jeg kan nå ikke ta på meg et løruiet prosjekt uten store problemer med NAV og avtalefestet
pensjon.

Forutsetninger for at prosjektet skal kunne realiseres er dermed:

1. Arbeidet fordeles på flere personer, og de to eneste jeg kjenner til i Norge med relevant
kompetanse er Heidi Solstad (VM, NTNU) og Hanne H. Grundt (FlowerPower).

2. Tidsrammen og den økonomiske rammen må være realistisk i forhold til målene. De to
alternativene er: a) at Artsdatabanken setter rammen, og vi foreslår hvor mye av målene vi
antar kan oppfylles innen rammen, eller b) at Artsdatabanken godtar målene (ovafor) og vi
estimerer hvor stor den økonomiske rammen må være for å dekke målene. Et grovt og ikke
særlig godt begrunnet estimat fra mi side er at arbeidet bør kunne gjøres innen 4 måneder,
men fordelt på 6 månedsverk (2 Solstad, 2 Grundt, 2 Elven).

3. Avtaler må gjøres med VM og NHM, og disse avtalene må gi akseptable betingelser for
deltakerne. For NHMs del gjelder det bare arbeidsplass og tilgang til dataressurser for Elven
og Grundt; for VMs del gjelder det frikjøp av Solstad uten at det går ut over hennes
forskningsarbeid og ansettelsestid. Tilknytning til museene er essensielt fordi en hoveddel av
den infonnasjonen som trengs for oppgradering av taksonomi og navn er publisert i
tidsskrifter etc. som universitetene (og ikke f.eks. Artsdatabanken) har nettabonnement på.

4. En løsning må finnes for Elven, som ike kan avlønnes.

Noen faglige forutsetninger

Det geografiske omfanget må fastsettes. Artsdatabanken s navnebase omfatter bare unntaksvis
navn på karlanter som aldri er funnet i landet. HERBs navnebase omfatter et så komplett
navneverk som mulig for det nordiske området (Island, Færøyene, Danmark, Sverige,
Finland, Norge) og for Arktis (Grønland, Alaska og arktiske deler av Canada, Russland og
Norge) og mer tilfeldige navn fra andre deler av verden. MUSITs navnebase er en foreldet
versjon av HERBs, men med tilvekst av ike-tilordnete navn (dvs. navn som ikke er innpasset
i synonymnøster). Museene trenger en komplett navnebase for det nordiske området (alle
museene har nordiske herbarier ved siden av et generalherbarium for resten av verden, og
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Oslo, Trondheim og Tromsø har i tilegg et arktisk herbarium, der Svalbard er inkludert
sammen med andre arktiske områder. Dersom Artsdatabanken og MUSIT skal administrerc
og dele navnebase for karplanter, må denne inneholde de navn som er relevante for museene,
ikke bare for Artsdatabanken, dvs. et så komplett navneverk som mulig for Norden, og et
fungerende navneverk for de arktiske områdene. Løsningen for Artsdatabanken er naturligvis

å 'flagge' navn som er relevante for Norge.

Et digitalisert navneverk for planter i resten av verden, til bruk i museene og med
synonymnøster, er urealistisk. Det finnes ingen enkeltbotaniker cller noe fagmiljø som sitter
på slik global kunnskap, og spesielt ikke i Norge.

Artsdatabanken s navnebase har ikke synonymer. HERBs navnebase er tilnærmet komplett
mhp synonymer som er brukt i samlingene inntil ca. 2011, og med noen få unntak er disse
tilordnet synonyrnøster. MUSITs navnebase er ukomplett mhp endringer de siste 8-9 årene
og inneholder dessuten mange ikke-tilordnete navn. En omfattende synonymikk må
innarbeides i den felles navnebasen, trolig med størst konsekvens for Artsdatabanken s
navnebase. Som relevante synonymer rekner vi alle navn som er brukt på en opplysning

(herbariebelegg, krysslisteopplysning, dagbøker, notater, artsobservasjon). De tre
navnebasene må sammenkoples og sammenliknes, i en teknisk løsning som Artsdatabanken
bør finne. Denne tekniske løsningen må også sikre at det ikke blir noe rot i relasjonene
mellom navn i de tre basene og opplysninger (poster) der navnene brukes. Etter samkjøringen
vil det trolig være et stort behov for at disse relasjonene revideres, men det er en teknisk
prosess som bør ivaretas av Artsdatabanken og MUSIT, utafor rammene for prosjektet som
skissert her.
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