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Vitenskapsmuseet  

Seksjon for naturhistorie  

Deres dato 

 
Deres referanse 

 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Førsteamanuensis 

7491 Trondheim E-post: Erling Skakkes gate 47 + 47 73 59 21 45 Kristian Hassel 

 post@vm.ntnu.no Trondheim Telefaks  

Årets museum i Norge 2010 http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet  + 47 73 59 22 49 Tlf: + 47 
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All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosedatabase – innledende vurderinger 
 

For å få etablert en mosedatabase på den nye Oracle-plattformen trenger vi ganske enkelt en klon av den nye 
soppdatabasen. Den har all den funksjonalitet som vi trenger for mosene. Vi trenger heller ikke ta bort noe 
funksjonalitet. Eksisterende mosedatabaser i Norge har ikke hatt eget felt for vert («Host») som 
soppapplikasjonen har, men et slikt felt kan være nyttig også for å spesifisere treslag m.m. for trelevende 
moser. Innblandingsarter har tidligere vært et problem, men dette håndteres nå i soppapplikasjonen. Det 
eneste det er knyttet noe usikkerhet til er hvordan innblandingsartene kommer frem på etikettene, men 
dette får vi eventuelt løse i ettertid og det vil være ett felles problem for sopp, lav og moser. 
  
Taksonregister for den nye mosedatabasen må ta utgangspunkt i eksisterende taksonregister, og inntil vi får 
et komplett taksonregister for moser i Artsnavnebasen, kan vi bruke en kopi av dette taksonregistret. Dette 
gjøres etter samme mal som det praktiseres for karplanter, som også mangler komplett taksonregister i 
Artsnavnebasen. 
  
Ut i fra slik det skisseres over blir hovedjobben migreringen av data fra den gamle til den nye applikasjonen. 
Vi håper DUG gjør en analyse av egen ressurssituasjon for å finne ut om det er ledig kapasitet hos DUG til 
migreringsprosjektene eller om det bør brukes en ekstern aktør til dette, som f.eks. NTNU IT. 
  
Vennlig hilsen  
 
Kristian Hassel, Tommy Prestø og Geir Harald Mathiassen  

 

 

 

Med hilsen 

 

 


