
Referat fra møte i MUSITs faggruppe for karplanter 14.11.2012 

Sted: De naturhistoriske samlinger, Universitetsmuseet i Bergen 

Tilstede: Charlotte Sletten Bjorå (NHM, Oslo), Oddvar Pedersen (NHM, Oslo), Anne-Cathrine Scheen 

(AM, Stavanger), Tommy Prestø, VM, Trondheim), Jenny Smedmark (UM, Bergen), Solfrid Hjelmtveit 

(UM, Bergen) 

 

1. Excel-import 

Excel-import skjemaet ble diskutert. Det ble også kort referert til en demonstrasjon som DUG hadde 

gjennomført i Tromsø. Fra Tromsø ble det ytret ønske om mulighet for at koordinatene kunne testes 

i valideringa med hensyn på riktig plassering i forhold til Admin. sted. Gruppen stilte seg for så vidt 

bak ønske om en slik validering, men det må ikke bli for komplisert. Gruppen uttrykte en viss 

bekymring for at utviklingen av importfunksjonen har gått/går litt for langt. Vi har fått en mye mer 

kompleks importfunksjon enn det vi i utgangspunktet så for oss. Dette var fra oss tenkt som en hjelp 

til import av nytt materiale ikke en «database-light». Men vi ser også at her kan de ulike fagfeltene 

har litt ulike behov.  

Konklusjonen er vel at funksjonaliteten til arket nå er OK for vårt bruk. Gruppens medlemmer 

trenger å få tilsendt den siste versjonen siden det nok har blitt store endringer siden forrige versjon 

som ble distribuert til alle.  

Målet må være å få ferdigstilt importfunksjonen i år. Solfrid kontakter DUG for å få tilgang til siste 

versjon. 

 

2. Migrering av Stavanger/Agder/Rest-Oslo/Rest-Tromsø 

Når det gjelder migreringen av Stavanger, Agder og Rest-Oslo er arbeidet med tilretteleggingen av 

materialet godt i gang. Migreringsarbeidet gjøres med hjelp fra NHM. Det dreier seg om rundt 

100 000 poster (71 000 fra Agder, 25 000 fra Oslo og resten fra Stavanger). Sluttføringen av 

migreringen av disse postene blir ikke gjort før i 2013 på grunn av kapasiteten hos DUG 

Etter at materialet fra Tromsø var migrert kom det frem at det fantes en base til som ikke var 

kommet med migreringen. Det dreier seg om en base på rundt 2500 poster med belegg hovedsakelig 

fra Kreta. Materialet krever en gjennomgang og grundig opprydding i taksonnavn og geografi. I tillegg 

finnes det også en rekke innscannede etiketter som ikke er registrert i basen. Det må også tas en 

avgjørelse om hva man skal gjøre med disse med hensyn til basen. Restmigreringen av Tromsø gjøres 

med hjelp fra VM. Også sluttføringen av denne migreringen er utsatt til 2013 på grunn av manglede 

kapasitet hos DUG.  

Konklusjon. Det er ønskelig å samkjøre migreringen av Stavanger, Agder, Rest-Oslo og Rest-Tromsø. 

Sluttføringen av migreringen vil ikke bli gjort før i 2013 på grunn av manglende kapasitet hos DUG. 

 



3. Brukerveiledningene 

Brukerveiledningen for selve basen går nå på sirkulasjon blant museene. Bergen hadde først en 

gjennom gang før den ble sendt videre til Oslo. Fagmiljøet på Tøyen har hatt en grundig 

gjennomgang av veiledningen og har nå sendt den videre til Trondheim. Når Trondheim har hatt sin 

gjennomgang blir den sendt til alle i faggruppa for en siste sjekk før den sendes DUG. 

Konklusjon. Å sende ting på en slik sirkulasjonsrunde i gruppen virker som en bra arbeidsmåte. Men 

vi er litt usikre på hvor veien går videre. Hvem har ansvaret for oppdateringer i brukerveiledningene? 

Er det automatikk hos DUG at når det er når det er programmert inn ny funksjonalitet eller gjøres 

småendringer så endres brukerveiledningene? Eller er det opp til brukerne å melde inn mangler/feil? 

Hvilken «adresse» skal endringene sendes til?  

For nye brukere og brukere som sjelden bruker basen er det viktig med gode og oppdaterte 

brukerveiledninger å støtte seg til. 

Gruppen vil også gjerne gå gjennom veiledningene for Clipboard og Importfunksjonen. Solfrid 

kontakter DUG for å få tilgang til redigerbare filer og sender disse til gruppen. 

 

4. Rapportformularer 

I følge referatet fra sist var det bare småting som gjenstod før Korrekturrapporten var ferdig. Det er 

Bjørn Petter som har fulgt opp saken, men siden hverken han eller noen fra DUG var på møtet er vi 

litt usikre på om det er gjort noe siden sist. 

Når det gjelder Standardrapporten så sender Solfrid ut forslaget fra NHM rundt til gruppen for 

sirkulasjon slik at alle museene kan komme med sine innspill. Etterpå oversendes forslaget til DUG. 

 

5. Lånebasen 

Etter demonstrasjonen og påfølgende diskusjon av lånebasen på sist møte i karplantegruppa ble 

konklusjonen at den dekker de viktigste behovene til en låneapplikasjon og er såpass generell at den 

nokså enkelt kan tas i bruk av de andre museene. Og at DUG ville støtte igangsetting av lånebasen 

hos dem som ønsket det. VM og UM ytret på møtet ønske om å få den så raskt som mulig, men det 

har ikke skjedd noe enda. Vi tok opp diskusjonen igjen og vil be om at DUG gjør de nødvendige 

tilpassingene og gir resten av museene tilgang til låneapplikasjonen så raskt som mulig. Det er ingen 

grunn til at ikke alle museene skal kunne ta i bruk låneapplikasjonen selv som ikke alle har tatt i bruk 

MUSIT basen enda. 

Konklusjon. Solfrid sender inn en felles forespørsel til DUG om at resten av museene (VM, UM, 

Arkelologisk museum, Agder og TMU) får tilgang til låneapplikasjonen. 

 

 



6. Funksjon for å «holde utenfor» 

Det ble diskutert et stort behov om å ha en funksjon som gjør det mulig, på en enkel måte, å holde 

enkeltposter utenfor en søkeliste og/ eller «dumpene» som går til f.eks. Artsdatabaken/GEBIF. (Det 

må være mulig å kunne holde tilbake en post selv om den er haket av på «Approved»). Kanskje kan 

det løses som en avkryssingsboks? Det er viktig at det blir søkbart. Poster som vil være aktuelle her er 

belegg av dyrkete planter/hageplanter/hageflyktinger, belegg det det er mistanke om feiletikettering 

eller mistanke om ombytting av etiketter osv. Dette er en funksjon som også vil være nyttig for andre 

grupper/baser (f.eks. ta ut dyr samlet i fangenskap, dyr eller sopp samlet i hus osv.). 

Konklusjon. Dette er en funksjon som alle museene ønsker. Vi trenger innspill fra DUG om hvordan 

dette kan løses før vi sender inn bestillingen fra gruppen. 

 

7. Bestillingsrutiner 

Det kom inn et forslag fra DUG om å få til en standard saksgang for bestilling av endringer i basen. 

«Ønsket fra DUG er at det blir en bevissthet i faggruppene om at det er faggruppen som avgjør alle 

saker som berører applikasjonens funksjonalitet, fordi alle bruker samme applikasjon, og at en vil 

unngå spesialfunksjonalitet for enkelte museer. Dessuten vil DUG helst slippe å være mellommann 

mellom enkeltmuseer og faggruppa. Om museene ønsker endringer tas det direkte med faggruppa. 

Forslag(ene) sendes til leder i faggruppa, og at de enten  

1. avgjøres direkte av lederen  

2. avgjøres på epost i faggruppa  

3. avgjøres etter diskusjon på faggruppemøte.  

 

Noen saker kanskje er av en slik art at de kan avgjøres direkte av lederen, noen kan avgjøres på 

epost, mens kanskje noen er såpass dyptgripende at de avgjøres på møte.» 

Forslaget fra DUG ble diskutert. Gruppa synes det er et fornuftig forslag, og at det nok er mange 

saker som han avgjøres som «sirkulasjonssak» i gruppen. Det ble påpekt at det kan være ulike behov 

for å melde inn saker til DUG; noe er kanskje bare en oppretting/presisering, mens andre saker er 

bestillinger av nye ting. Skal alle saker uansett sendes inn via den nye standard saksgangen? Vi 

trenger også en avklaring på hvem som er adressaten hos DUG. Skal det sendes inn via «issue-

tracker» systemet eller til enkeltpersoner i DUG, og hvem har ansvaret for oppfølgingen? 

Konklusjonen ble at vi er positive til å ha en standard saksgang. Vi trenger imidlertid en avklaring fra 

DUG på hvem som er adressaten til disse henvendelsene og hvordan DUG ser for seg at saksgangen 

skal være etter at sakene er sendt inn fra faggruppelederen. I første omgang sendes alle 

henvendelsene inn etter den nye «saksgangen». Etter en stund må det gjøres en evaluering på 

hvordan dette fungerer i praksis for det enkelte museum, faggruppa og DUG. 

 

8. Faggruppas fremtid 

Følgende notat fra diskusjonen ble sendt til Koordineringsgruppen: 



Vi synes det er riktig at vi blir opprettholdt som gruppe frem til alle museene er migrert inn i den 

felles basen. Vi er riktig nok på etterskudd med dette i forhold til oppsatt tidsplan. Dette skylles flere 

ting som museenes egne prioriteringer av arbeidskraft og arbeidsoppgaver, men også manglede 

kapasitet hos DUG som er avgjørende for at migreringen kan utføres. Det siste har ikke vi i 

karplantegruppa så stor påvirkningskraft på, men det bidrar til at det kan være vanskelig å sette opp 

realistiske tidsskjemaer. 

Vi i faggruppa for Karplanter føler at det enda er mange ting som henger i løse luften og som vi 

gjerne skulle få fulgt opp. Det gjelder saker som: taksonredigeringen, koordinatfunksjonen er 

fremdeles ikke helt bra, kartfunksjonen, få orden på etikettene, søk tar fremdeles for langt tid, 

personregisteret må sees på. Dette er ikke nye utviklingsoppgaver men avslutting av pågående 

oppgaver. Det er også viktig at vi får vurdert implementering av ny funksjonalitet som følge av 

utviklingen av Sopp- og lavbasen. 

Vi er litt usikre på (og bekymret) for hvilken påvirkning/innfallsport vi har mot DUG og 

koordineringsgruppa dersom vi ikke lenger er en faggruppe. Det vil fremdeles være små justeringer vi 

må få gjort selv om basen for så vidt er ferdig utviklet. Vi synes også det må være viktig for bl.a. DUG 

å ha en gruppe å forholde seg til når det gjelder spørsmål/justeringer de måtte ha mot 

karplantebasen. På sikt er det sikkert tilstrekkelig med en felles faggruppe for botanikk, men vi synes 

det er litt for tidlig med det enda. Utviklingen og implementeringen av sopp- og lavbasen er kommet 

såpass kort at det er vanskelig for én faggruppe å følge opp nyutvikling av en base samtidig som den 

skal følge opp mer overordnede saker på vegne av alle botanikkgruppene.  

 

9. Punkter til handlingsplan for 2013 

Dette ble vel bare indirekte diskutert samtidig som vi diskuterte argumenter for opprettholdelsen av 

MUSITs faggruppe for karplanter. Jeg bare lister opp punktene vi gjerne vil følge opp her: 

* Ferdigstille migreringen av Stavanger/Agder/Rest-Oslo/Rest-Tromsø 

* Etablere gode rutiner og system for taksonredigering 

* Ferdigstilling av etikettene 

* Revidere koordinatfunksjonen 

* Evaluering og kvalitetskontroll på kartvisningen 

* Forbedre søkefunksjonen 

* Utbedre personregisteret 

 

 

 

Referent: Solfrid Hjelmtveit 


