
Referat fra møte i faggruppa sopp og lav 4. desember 2013 
 
Tilstede: 
Astri Botnen 
Heini Rämä 
Einar Timdal 
Bjørn Petter Løfall 
Jarle Ebeling 
Stein Olsen 
 
Forfall: 
Tommy Prestø 
Karl-Henrik Larsson 
 
Det ble presentert en gjennomgang av arbeidet så langt og en del felter i applikasjonen. 
 
Etikettmodulen 
For lav mangler et felt for eksikkat, men kanskje dette kan benyttes i et felt som ikke er i bruk for lav. 
 
Innblandingsmodulen 
Denne er relativt nyutviklet. Det var enighet om at hovedtrekkene i modulen synes å være gode. 
 
Det bør være mulig å ha forskjellig host (vert) for de ulike artene (mest aktuelt for lav). 
 
Bør gråe ut collecting event i subnummermodus slik at det ikke er mulig å foreta endringer i disse. 
 
Slasjen mellom registreringsnummer og undernummer bør kanskje endres til bindestrek av hensyn til 
fremtidig bruk av disse i nettadresser e.l. 
 
Lavkjemimodulen 
Det ble drøftet videre framdrift i utviklingen av lavkjemimodulen som bare er et rammeverk så langt. 
 
TLC, datering av hendelsen, kan være ufullstendig, og udatert. 
 
HPTLC finnes det litt av i BG og dette må tas hensyn til ved utvikling av 
modulen. BG-miljøet kontaktes i den sammenheng. 
 
Spot-tester, det finnes flere og de er forskjellig organisert i de ulike samlingene. Dette må det tas 
høyde for når denne delen utvikles. 
 
Det må foretas rydding før evt. eksport og dette må avklares i de ulike samlingene. 
 
Ansvar for å utarbeide kravspesifikasjon for lavkjemimodulen: 
Einar (leder), Tommy, Stein 
- Felter 
- Lister, fristekster og autorative lister 
- Hva skal være søkbart i modulen? 
- Referansetabell, lavkjemi, hvem skal ha tilgang til redigering. 
 



Einar, Tommy og Stein utarbeider spesifikasjon for lavkjemimodulen og at de øvrige samlingene 
kontaktes dersom de har elementer som ikke finnes i Oslo og/eller Trondheim som for eksempel 
HPTLC i Bergen. 
 
 
Bjørn Petter Løfall 
Referent med kommentarer fra Stein Olsen 


