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MUSITs faggruppe karplanter 

Møte torsdag 16.02.2012 kl 1030-1520 ved NHM, Univ. Oslo 

 

Tilstede: Solfrid Hjelmtveit (Universitetsmuseet i Bergen), Per Arvid Åsen (Agder 

naturmuseum, Kristiansand), Oddvar Pedersen & Marte Holten Jørgensen (Naturhistoriske 

museer, Oslo), Stein A. Olsen (DUG, Oslo) Tommy Prestø (NTNU Vitenskapsmuseet, 

Trondheim) 

Forfall: Torbjørn Alm (Tromsø museum – Universitetsmuseet), Anne-Cathrine Scheen 

(Stavanger museum/Arkeologisk museum i Stavanger) 

 

Orienteringer 

Solfrid orienterte om timeressursskjema som faggruppas medlemmer skal bruke for å 

dokumentere tidsbruken knyttet til MUSIT-arbeid. NHM stiller ofte med flere personer i dette 

arbeidet og inntil noe annet framkommer, så fyller alle som deltar ut hvert sitt skjema. Hvilke 

oppgaver det skal rapporteres for framkommer av skjemaet.  

Solfrid orienterte om at Artsdatabanken (ADB) hadde møter med DUG og faggruppene i 

MUSIT desember-11. Det var ønske om at referatet ble sendt ut til medlemmene i faggruppe 

karplanter.  

 

Saksliste 

1. Oppfølging av progresjon karplanteapplikasjonen jf. Årsplanen for 2011 

Rapport fra migreringen ved TMU.  

Tommy rapporterte at TMUs karplantedata ble migrert i desember-11. Stein og Tommy satt 

ny applikasjon i produksjon, installerte programvare, gjennomgikk migreringen av data med 

konservator, etablerte brukerkontoer og holdt demonstrasjon for inviterterte ved TMU. 

Migreringen var krevende, bl.a. med mange usystematiske feil som følge av at TMU selv har 

redigert taksonregister og geografisk register. I løpet av demonstrasjonsdagen framkom 

informasjon om at TMU har karplantedata for sitt generalherbarium i separat applikasjon som 

ikke er migrert. Verken TMU eller DUG har informert om dette underveis i prosessen, så 

disse dataene er p.t. ikke migrert.  

Rapport fra migreringen ved NHM – nordisk herbarium 

Oddvar rapporterte at data er migrert på nytt av DUG og mye er OK, men noe gjenstår, 

spesielt korrekt import av en del koordinater (utenom UTM som er OK), synonymisering av 

personer i personregisteret og import/strukturering av administrative data. DUG (Stein) 
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arbeider med dette. Endelig dato er ikke satt. Faggruppa pekte på forventningen om at 

migreringen er ferdig innen 1. mars og at utviklerressurser da skal omdisponeres til sopp/lav. 

Faggruppa ba NHM om å ta en intern avklaring på hvem som kan ta beslutningen om at 

endelig migrering er foretatt. Ansvar for godkjenning av endelig migrering: NHM 

Lånemodulen 

Marte rapporterte at lånemodulen er tatt i bruk ved NHM, men gjorde oss oppmerksom på 

manglende funksjonalitet bl.a. på rapportering. Hun savner muligheten til å hente ut 

informasjon om hvilke utlån/innlån et herbarium eller en person har utestående. Faggruppa ba 

Marte dokumentere manglende funksjonalitet og evt. feil i lånemodulen, samt beskrive 

hvordan NHM ønsker at dette skal se ut. Faggruppa ser at arbeidet med tilpasning av 

lånemodulen til Bergen og Trondheim er overført til faggruppe forvaltningsmodul, men ber 

om at DUG retter opp manglende funksjonalitet og evt. feil snarest. Ansvar for 

behovsbeskrivelse: NHM 

Import av flat fil 

Stein rapporterte at DUG (Vidar og Rituvesh) arbeider med import av flat fil for oppretting av 

nye poster i MusNatHist. De bygger på DarwinCore II med norsk tillegg. Utfordringer i 

arbeidet er håndtering av hybrider og generering av feilmeldinger ved manglende import til 

Oracle. Det virker som om DUG ikke trenger ytterligere spesifikasjon fra faggruppa. 

Faggruppa stilte spørsmål ved om arbeidet i DUG går ut over det spesifikasjonen vi har bedt 

om. Ansvar: DUG 

Rapportformularer 

Se MP 1 nedenfor. 

“Utklippstavle” 

DUG har spesifiseringen de trenger for å lage utklippstavle. Arbeidet er ikke påbegynt. DUG 

har spesifiseringen de trenger for “oppslag i dataene mens en skriver inn nye data”. Arbeidet 

er påbegynt (Rituvesh), men ikke kommet særlig langt. Ansvar: DUG 

 

2. Handlingsplanen for 2012 

Faggruppa gjennomgikk handlingsplanen for 2012 med hensyn på hva og hvem som bør 

forberedes milepælene for 2012. Ansvar for å ferdigstille prosjektplan 2012: UM 

MP 1 Rapportformular 

NHM (Oddvar m.fl.) har laget utkast til korrekturrapport og en standardrapport for søk av 

data. Korrekturrapporten er gjennomgått av faggruppa flere ganger tidligere og DUG har 

spesifikasjonen de trenger. For standardrapport må fortsatt hvert museum gjennomgå utkastet 

og melde tilbake til NHM før DUG kan starte arbeidet. Ansvar: NHM, DUG med innspill fra 

resten av faggruppa. 
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MP 2/MP 3 Migrering av data Stavanger og Agder naturmuseum 

Faggruppa mener det er rasjonelt å samkjøre HERB-data fra Agder naturmuseum og 

Stavanger i ett datasett for migrering. Standardisering gjør det enklere å kjøre prosessen selv 

om personregistrene ikke er like. En kan bruke oppsettet fra NHM fordi taksonregister og 

geografiregister er likt. Agder naturmuseum har mange hagebelegg som bør merkes spesielt. 

Per Arvid ønsker at Oddvar kjører prosessen, men Oddvar vet ikke når hans ressurs kan bli 

stilt til disposisjon. Slik situasjonen er i øyeblikket, blir det neppe ledig tid innen ordinær 

arbeidstid før utpå høsten. Faggruppa ber koordineringsgruppa om hjelp til avklaring av hvem 

som skal bistå KMN og SVG og når det skal skje. Ansvar for avklaring av ressurs: NHM, 

Agder Naturmuseum, Koordineringsgruppa.  

MP 4 Geografiregister 

MusNatHist har implementert geografiregister som bygger på GBIF. Tommy har 

sammenliknet dette med ISO-3166. Det er flere hundre forskjeller og disse er merket av. Ny 

versjon bør ikke implementeres før prinsippene i registeret er godt forankret i museene. For å 

få til dette kreves det en arbeidsgruppe som gis beslutningsmyndighet. For å unngå ytterligere 

omkamper ber faggruppa om hjelp fra koordineringsgruppa til å etablere en arbeidsgruppe for 

geografiregister for Norge og resten av Verden. Gruppa må kunne ta beslutninger for land 

som har parallelle inndelinger av administrative enheter, tegnsetting for ulike språk, 

plassering av oversjøiske områder m.v. Ansvar for behovsbeskrivelse/oppnevning av gruppe: 

VM, Koordineringsgruppa. 

MP 5 Taksonredigering 

ADB hadde møter med NHM og DUG desember-11. DUG sender referat fra ADB til 

faggruppa. Møtene var positive og DUG vil bruke sopp/lav til testing av webtjeneste for 

taksonredigering. Sopp/lav er aktuelt fordi Artsnavnebasen inneholder aksepterte navn med 

synonymer. Det diskuteres fortsatt hvordan dette skal brukes: Hvor mye skal kjøres “on the 

fly” kontra regelmessig nedlasting mot en lokal kopi, men ADB er positive til å bygge ut 

Artsnavnebasen med utenlandske taksoner.  

Faggruppa vurderer forbedringsmuligheter av eksisterende rutiner i MusNatHist som kan lette 

videre arbeid med taksonnavn i samarbeidet ADB-GBIF-DUG-MUSIT. Ansvar for 

behovsbeskrivelse MUSIT-applikasjon: VM og DUG.  

MP 6 Nye etiketter 

Faggruppe karplanter har ønske om nydesignete etiketter og vet at behovet er der også i 

faggruppene sopp/lav og entomologi. Solfrid orienterte om at koordineringsgruppa har 

diskutert problematikken og at Tor Tønsberg (Bergen) har fått i oppgave å organisere en 

arbeidsgruppe på dette. Faggruppe karplanter avventer MP 6.  

MP 7 Import av oppdaterte/endrete data 
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Et skript for oppdatering av eksisterende data for koordinater er laget av DUG og testet ved 

oppdatering av data ved Vitenskapsmuseet. Dataformat og skript kan gjenbrukes av andre ved 

behov. 

MP 8 Evaluering av kartvisning 

Faggruppa mener vi må kunne forvente at koordinater som er lagt inn på et av de godkjente 

formatene i MusNatHist også blir gjengitt korrekt i applikasjonens integrerte kartvisninger. 

Får å sikre dette er det nødvendig med systematisk testing av alle typer koordinater både for 

norske og utenlandske objekter i Google-map og for norske objekter i MUSIT-map løsningen. 

Dette kan avdekke årsaker til manglende visning og feil visning av objekter i Artskart og 

GBIF. Det kan også være nødvendig å kjøre annen arkitektur for generering av koordinater 

enn det som gjøres i dag. Ansvar for behovsbeskrivelse: VM, DUG. 

MP 9 Personregister 

Faggruppa ser fordeler ved et felles personregister for karplantedatabasen, men prioriterer 

ikke dette nå. 

MP 10 Implementering av funksjonalitet utviklet for applikasjon sopp/lav 

Faggruppa ønsker at ny funksjonalitet som utvikles for MusNatHist sopp/lav blir vurdert 

implementert i karplanteapplikasjonen. Stein mente at noe av dette var svært enkelt og kunne 

automatiseres. Annen funksjonalitet er mer kompleks og krever tekniske rutiner og beslutning 

for implementering. Ansvar for beskrivelse av oppdateringsrutiner: DUG 

MP 11 Lånemodul 

Jf. punkt under sak 1 ovenfor. Ansvar for behovsbeskrivelse: NHM. 

 

3. Fellesmøte med koordineringsgruppa for naturhistorie 

Koordineringsgruppa har ønske om felles møte med faggruppe karplanter inkl. lansering av 

nasjonal karplanteapplikasjon. Forslag til dato er 8. mai. Faggruppa tar datoen til orientering 

og avventer hvilke ønsker koordineringsgruppa har for felles møte. Faggruppa tar sikte på å 

avholde ordinært faggruppemøte i tilknytning til felles møte.  

 

4. Brukerveiledningen for karplanteapplikasjonen 

Kun VM har levert skriftlige innspill på ny versjon av brukerveiledningen. DUG skal ta tak i 

dette nå. Stein sjekker om Sofia vil implementere kommentarene fra VM og sende ut ny 

versjon eller om hun ønsker innspill fra resten av museene nå. Faggruppa ber om at neste 

versjon som sendes ut er Word-fil og ikke pdf-fil. Ansvar: DUG 
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5. Eventuelt 

Oddvar stilte spørsmål ved om MUSIT fortsatt har ambisjoner om egen modul for 

observasjonsdata i tilknytning til eller integrert med objektdatabasen. Museene har store 

mengder krysslistedata og andre observasjonsdata i feltdagbøker, protokoller etc. Tommy 

orienterte om at VM ser flere framtidige tekniske utfordringer knyttet til dBase-programmet 

Xl. Tanken om å overføre observasjonsdataene som et permanent datasett i Artsobservasjoner 

har nylig blitt luftet. 

 

Tommy Prestø 

referent 

 


