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Saksliste for møte i MUSITs faggruppe for karplanter 14. oktober 2013 

Sted: Møterom 1 (det store) i Tøyen hovedgård 

Tid: 10.00-15.30 (?) 

 

Sakene på lista kommer i tilfeldig og uprioritert rekkefølge. 

 

Noen spørsmål vi må ta stilling til (rask gjennomgang av punktene som har vært på høring i gruppen): 

1. Hvem legger inn/ har lov til å legge inn nye vitenskapelige navn før og under import av nye 
samlinger?  

2. Hva gjør man med status for Registrert, Korrekturlest og Godkjent ved import av nye data?  

3. Når dato ikke er oppgitt, skal det da stå "Undated" i datofeltet, eller ingenting?  

4. Hvis kun enten Leg.- eller Det.-dato er fylt ut, skal Leg.-dato settes lik Det.-dato og omvendt?  

5. Hva gjør vi når det ikke finnes noe navn på person? Skal vi legge inn 
Anon./anon./Anon/anon/Ukjent eller noe helt annet? 

 

Personmodulen: 

6. Utbedringer av personmodulen (jfr. utspillet fra Bjørn Petter og Rituvesh som ble sendt på høring i 
gruppa i sommer) (Wiki punkt 7) 

 

Koordinater: 

7. Forslag til "nye", tillatte koordinatformat (Wiki punkt 2b) 

Kort fortalt foreslår Einar T følgende tre lovlige måter å føre (nye) koordinat på: 

MGRS: 

[32V ]AB 12345[-12346] 67890[-67891] 

UTM: 

32V [-][0]123456 [0]123456 

Lat./Long.: 

89[.1234] 59[.123] 59[.1] N 179[.1234] 59[.123] 59[.1] E 
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Merk her at man skal benytte E og W, ikke Ø og V, og at intervaller ikke godtas, ei heller bruk av 
minus. 

 

8. Feil vi (DUG) har funnet/finner ved behandling/konvertering av koordinater. Det er spesielt to-tre 
feil som går igjen bl.a. manglende sone og belte, koordinater som systemet ikke klarer å beregne er i 
Norge, men hvor sted er Norge (mulig at man har ført lat før long ved MGRS eller UTM). Skal vi sende 
slike ting til hvert enkelt museum/ansvarlig kontaktperson? 

 

9. Revidere og endre eksport av koordinater til GBIF/Artskart (Wiki punkt 4) 

 

10. Revidere og endre koordinatinnskriving slik at man slipper å åpne nytt vindu for å få med 
historikk (Wiki punkt 3) 

 

Importfunksjonen: 

11. Hvordan organiserer vi arbeidet med import fra Excel-arket, spesielt rundt dette med håndtering 
av feilmeldinger og advarsler som import-modulen gir? 

 

12. Hvor mye og hva skal sjekkes automatisk av importarket til Vidar? Jf. diskusjon rundt Anon., 
datoer og avhuking av diverse stadier i registreringen. 

 

13. Revidere Excel-/Importmodulen for bl.a. å kunne knytte innsamlernavn og innsamlernr. og 
revidere innskriving av koordinater (Wiki punkt 10). Er dette gjort allerede? 

 

Etiketten: 

14. Videre arbeid med/ kvalitetssikring av etiketten (Wiki punkt 5) 

 

Artsregister og artsnavnebasen: 

15. Innlegging av vitenskapelige navn fram til Artsnavnebasen er operativ. Ansvar og 
informasjonskanaler. 
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16. Hva med navn på utenlandske arter som ikke finnes i artsnavnebasen? Hvilket internasjonalt 
register skal fungere som autoritativ kilde til disse? 

 

17. Sak om artsregister og artsnavnebasen fra koordineringsgruppa til diskusjon og høring i 
faggruppa 

 

Eksport til GBIF/Artskart:  

18. Kvalitetssikring av eksport til GBIF Norge? Hvordan gjør vi dette? (Vet noen hvor ofte GBIF Norge 
høster data fra MUSIT, og hvor ofte Artskart høster data fra GBIF Norge?) 

 

Adm.-sted registrene: 

19. Sammenslåing av adm.-sted registrene for karplanter/alger, sopp og insekter. Vi har gjort dette 
på MUSTST. Skal vi gjøre det på MUSPROD også? Vi må i så fall stenge ned basene en dag eller to, og 
også gjøre noen endringer i Vidars Excelark. 

 

Lånemodulen:  

20. Implementering av lånemodulen VM, UM og TMU. (Wiki punkt 17). Kristiansand og Stavanger vil 
vel også ha tilgang til lånebasen. 

 

Diverse:  

21. Revidere kartvisningen (avhengig av punkt Wiki 4) (Wiki punkt 6) 

 

22. Utvikle standardrapporter (Wiki punkt 8) 

 

23. Prioritering av gjenstående arbeid (jf. lista i wikien) i 2013 

 

24. Hvordan samhandle best mulig med sopp og lav og senere også mose (og alger) i MUSIT? 
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Til: Faggruppe for karplanter og  
       karplantekonservatorene 
 
Fra: Koordineringsgruppe for naturhistorie     
 
 
Karplantenavn – oppdatering av data i Artsnavnebasen 
 
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 (Tommy Prestø mfl).  
Det er 2) behov for oppdateringer av noen navnelister og komplettering av synonymer, samt 
innlasting av navn på utenlandske taxa.  
 
Rekkefølgen for prioritering av artslister 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 
• Entomologi i 2014?  
• Moser i 2014 

 

Karplanter 

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. Artsdatabanken har stilt kr 100 000 til disposisjon for arbeid med karplanter 
i Artsnavnebasen, tilsvarende sum som for sopp i 2012. 
 
I den forbindelse har de hatt kontakt med Reidar Elven som har utarbeidet taksonregisteret for 
karplanter som universitetsmuseene har benyttet fram til nå. Reidar har også uttrykt interesse 
for å gjøre en jobb for Artsdatabanken for å oppdatere navnebasen mhp karplanter. 
 
Artsdatabanken hadde et møte med Elven 30.08. 2013 hvor undertegnede ble invitert fra 
universitetsmuseene. I møtet la Elven fram sine synspunkter på hva et slikt arbeid omfatter. 
 
I løpet av møtet ble det skissert 8 aktuelle arbeidspunkter: 

1. Sammenstilling av data fra alle taksonregistre (HERB og universitetsmuseenes 
taksonregister i Oracle) i Artsnavnebasen 

2. Supplere synonymnøster 
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) 
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Elvens 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.  
 
 
Status navneregister karplanter 
 
HERB-basen inneholder ca. 18 000 navn. HERB inkluderer navn på taxa fra det nordiske 
området og Arktis (ca. 13-14 000 navn), og mer tilfeldige navn fra resten av verden. 
Universitetsmuseenes norske karplantesamlinger 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. Artsnavnebasen har funksjonalitet 
for å hente ut og presentere navn på norske taxa, som er aktuelt for mange av Artsdatabankens 
produkter og tjenester.  
 
Universitetsmuseene via koordineringsgruppe for naturhistorie har anbefalt at en oppdatering 
av navneregisteret for karplanter prioriteres nå i og med at alle museene nå bruker felles 
applikasjon for denne gruppa.  
 
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 synonymnøster (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). 
 
Det ser per i dag ut til at omfanget av det som skisseres i et slikt prosjekt er større enn 
de midler Artsdatabanken har stilt til disposisjon for arbeidet. Artsdatabanken ønsker 
tilbakemelding fra universitetsmuseene på hva som har høyest prioritet å få 
gjennomført ut fra museenes behov. Koordineringsgruppe for naturhistorie stiller 
gjennom dette notatet spørsmålet til faggruppe for karplanter og 
karplantekonservatorene. I den sammenheng er det også viktig at dere gir 
tilbakemelding på hva museenes egne tilsatte har av kompetanse som eventuelt kan bistå 
i deler av et slikt prosjekt. Så får en på et senere tidspunkt ta dette videre til den 
enkeltes leder for å høre om det finnes kapasitet og diskutere egeninnsats vs frikjøp.  
 
Tekniske muligheter  
 
Prosjektet starter uansett 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 

 

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 

http://eksport.artsdatabanken.no/input
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(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 

 

 
Veien videre 
 
Avklaring av den reelle taksonomiske/praktiske arbeidsmengden opp mot hva som kan lastes 
inn teknisk må gjøres. 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. Dette arbeidet er derfor 
igangsatt hos Arstdatabanken, og en håper å kunne gi en foreløpig statusrapport om dette per 
14.10. 
 
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). Artsdatabanken fokuserer primært på norske områder, mens norske 
karplanter er organisert i nordiske herbarier ved universitetsmuseene.  
 
Det må vurderes hva som er de minst 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.  
 
 
 
 

Trondheim 04.10. 2013 
 
 

Solveig Bakken, 
leder i koordineringsgruppe for naturhistorie 
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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 avgjørelser må nødvendigvis bli 
skjønnsmessige (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 x fragilis (= S. x rubens) = S. alba x euxina (= S. alba x 
fragilis auct.). Ingen løsning eksisterer innen noen av systemene foreløpig, og dette er et 
problemområde for både museene (problematisk eller umulig å søke ut relevant informasjon) 
og for Artsdatabanken (hybrider kan ikke registreres i f.eks. Artsportalen). 
 
Tanken 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.  lette arbeidet begge steder fordi nye navn, eller endret 'gyldighet', kan 
tas i bruk nokså umiddelbart. Artsdatabanken er det beste stedet for sentral oppgradering og 
distribusjon av navnebasen. 
 
 
Noen faglige forutsetninger 
Det geografiske omfanget må fastsettes. Artsdatabankens navnebase omfatter bare unntaksvis 
navn på karplanter 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 ikke-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 
 
Oslo, Trondheim og Tromsø har i tillegg et arktisk herbarium, der Svalbard er inkludert 
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sammen med andre arktiske områder. Dersom Artsdatabanken og MUSIT skal administrere 
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 eller noe fagmiljø som sitter 
på slik global kunnskap, og spesielt ikke i Norge. 
 
Artsdatabankens 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 synonymnøster. 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 Artsdatabankens 
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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