
Referat fra møtet i karplantegruppa 080512 

Tilstede: Sigmund Spelkavik (KNM), Tommy Prestø (VM), Solfrid Hjelmtveit (UM), Stein A. Olsen 

(DUG), Oddvar Pedersen (NHM) og Marte H. Jørgensen (NHM;referent). 

 

1. Rapport til koordineringsgruppa/Musitstyret: 

Rapporten mangler utfylling om takson- og geografiregister. 

Rapporten mangler også informasjon om arbeidsinnsats i timer fra de ulike 

personer/institusjoner, spesifiseringer som koordineringsgruppa har bedt om. 

2. Oppfølging progresjon karplanteapplikasjonen: 

a. migrering: Det har vært mye fram og tilbake med personregisteret 

(homonymer/synonymer). Oppsplitting av felter (Ex herb., voucher, etc.) har tatt 

mye tid. Det gjenstår fortsatt endel etterarbeid ved O, i tillegg til et etterslep på 

22.000 belegg som ikke er migrert.  

b. lånemodulen: Det er fortsatt mangler i rapporteringsformatene. Modulen må sees i 

sammenheng med den nye forvaltningsmodulen som vil bli overlappende. 

c. flat fil: første uttesting ble levert denne uka, i.e. første regneark med makroer. 

Importapplikasjonen i oracle er ferdig, og den takler Darwin core-formatet.  

d. rapportformulering: Korrekturapporten har blitt sluppet siden sist, men det er 

fortsatt litt fikling som gjenstår. 

e. utklippstavle: Brukerveiledningen måe endres. Språkvaska versjon er lagt ut på 

hjemmesidene. Noen som ennå ikke har brukt applikasjonen burd prøve med 

brukerveiledning. 

3. Punkter som har kommet opp etter migreringen av NHM nordisk og som gruppa må ta stilling 

til: 

a. Hybridnomenklatur: hybrider mellom en art i en slekt og en slekt betegnes som <art> 

x <slekt>, f.eks. Carex flava x Carex. Dermed unngås forvirring med hybridnavn av 

typen Poa x jemtlandica. 

b. Personnavn: forekomsten av personer med like initialer (f.eks. F.W. = Finn 

Wischmann, Frida Waage og Fredrik Helon Werenskjold) skaper forvirring. Å sette 

gjeldende personnavn bak i klammeparentes gjør det éntydig. 

4. Handlingsplan/milepælsplan: se vedlegg. 

5. Brukerveiledning: Nye (etter jul) funksjonaliteter har ikke blitt inkludert. Solfrid meldte seg 

frivillig til å lese gjennom, og Bjørn Petter Løfall (NHM) har sagt det samme. Tommy 

distribuerer ny utgave av veiledninga til gruppa når han får en versjon med fungerende 

bilder. 

6. Eventuelt: nytt møte legges til månedsskiftet september/oktober.  


