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Oppsummering fra møte om Marine Evertebrater fra UM i 
Bergen 
 
Tid: 27 mai, 2019 
Deltagere: Katrine Kongshavn, Jon Kongsrud, Vidar Bakken, Stein Olsen 
 
Hovedidéen er at dataene skal migreres fra et Darwin Core-format. Det er allerede 10000 poster på 
dette formatet, i forbindelse med et prosjekt med støtte fra Artsdatabanken. De resterende postene 
skal mappes til dette formatet, og importeres inn til Musit etter hvert som dette skjer. Museet skal 
stå for jobben med mappingen. 

1. Hva skal migreres? 
a. 130000 records, hvorav 90% marine evertebrater, og resten terrestrisk og limniske 

evertebrater 
b. Mye utenlandsk materiale 
c. Ca 10000 poster er bearbeidet for artskart, og dermed også bearbeidet til Darwin 

Core-format. 
d. Dataene er i en access-base, to tabeller: 

 Systematisk register (objekter med museumsnr) 
o Museumsnr 
o Taxon 
o Tid for bestemmelse 
o Personer for bestemmelse (Det.) 
o Konserveringsinfo 
o Enkle revisjonsdata (ikke revisjonshistorikk) 
o Magasindata 
o Osv. 

 Stasjonsregister (collecting event-data) 
o Tid for innsamling av materiale 
o Sted 
o Personer involvert i innsamlingen (Coll./Leg.) 
o Innsamlingsmetode 

 
2. Forarbeid ved Universitetsmuseet (Jon og Katrine) 

a. Mappe dataene fra Systematisk register til Darwin Core-format (Occurences og 
Event), i samarbeid med Vidar og Karstein 

b. Koordinater, datoer, personer osv. skal mappes til et kjent format: 
Eksempelvis: 

 <Etternavn>, <Fornavn> 

 YYYY-MM-DD 

 Kjente koordinatformater 
o Desimalgrader 
o Desimal grader, minutter og sekunder 
o UTM 
o MGRS 
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3. Andre ting 
a. Taxon 

Store deler av marine evertebrat-samlingen ved UM i Bergen er samlet i utlandet, og 
finnes ikke i Artsnavnebasen. Å legge inn navnene i Artsnavnebasen er ikke en 
tilfredsstillende løsning, fordi det ikke er taxonomiske eksperter som kan 
vedlikeholde navnene i tråd med forskning på de ulike organismegruppene som 
finnes blant marine evertebrater. Det ønskes å kunne bruke WoRMS, World Register 
of Marine Species, der det er aktiv oppdatering av navn og taxonomi. 
 
En mulighet er å bruke GBIFs backbone taxonomy – tjeneste, som er en felles 
tjenenste med felles API mot ulike taxonregistre for ulike organismegrupper, 
herunder Artsnavnebasen. 
 
Foreløpig vil utviklergruppa kun programmere mot Artsnavnebasen sine tjenester. 
Det må komme et initiativ fra museene og Musit dersom det skal implementeres søk 
og validering mot internasjonale tjenester, f.eks. via GIBFs backbone taxonomy-
tjeneste. 
 
En betingelse for at GBIF sin backbone taxonomy-tjeneste kan brukes er at den er 
godt synkronisert med de ulike sjekklistene den skal tilby tjenester for. Eksempler på 
sjekklister er Artsnavnebasen og WoRMS. 
Dette er noe som må sjekkes! 
 

b. Magasin 
Det må være et eget prosjekt å migrere magasinstrukturen til marine evertebrater 
inn i Musit sin magasinmodul, samt legge inn kobling mellom objektene og 
magasinmodulen. Dette kan gjøres etter migrering av objektene. 
 

c. Å finne identifikasjonshistorikk fra dataene er også noe som må gjøres i et eget 
prosjekt. 
 

d. Bilder. Det er en del bildematriale, og dette er noe vi må komme tilbake til, og som 
blir et eget prosjekt. 

 
 

e. Prosjektdata 
Det er en del belegg i museet som stammer fra miljøovervåkningsprosjekter i 
forbindelse med f.eks. fiskeoppdrettsanlegg osv. 
Dette er data som kan være verdifull for forvaltning, men som har såpass dårlig 
kvalitet at de ikke kan inngå i den vitenskapelige samlingen. Det er likevel ønskelig å 
ha disse dataene inn i Musit-databasen, slik at de kan inngå som en del av oversikten 
over det biologiske mangfoldet i Norge, men at man kan se at de ikke har hatt den 
samme vitenskapelige behandling som belegg fra den vitenskapelige samlingen. 
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4. Oppsummering: 

a. Det første som skal importeres er dataene som er bearbeidet til Darwin Core 
b. De resterende dataene vil bli bearbeidet til Darwin Core av UM. 

 
c. Data vil bli validert mot Artsnavnebasen i første omgang. Eventuell validering mot 

andre (internasjonale tjenester) er en avgjørelse som må tas på et prinsipielt plan av 
koordineringsgruppa for natur, og som vil medføre noe mer arbeid for utviklerne. 
GBIF sin backbone taxonomy tjeneste er en lovende kandidat til en uniform tjeneste 
mot ulike internasjonale tjenester, herunder Artsnavnebasen. 

 
d. Vi tar sikte på å starte importen i september/oktober. 

  
 

Referent Stein Olsen 

Mai 2019 

 


