
Hva ønsker vi oss?

En måte for eksterne brukere å søke i de naturhistoriske samlingsdatabasene via 
nettet.

Mulighet til å søke ut alle treffer i en bestemt samling, dvs. alle objekter innen en 
gruppe av organismer ved en institusjon.

En søkefunksjon som er tilgjengelig via museenes nettsteder, enten via en portal 
eller en link til en ekstern portal.

Enten individuelle portaler for hver samling eller  hvert museum, eller  en felles 
nasjonal portal for alle naturhistoriske data Musit forvalter.



Hvorfor?

Tilgjengeliggjøring av samlingene. Alle potensielle brukere, såvel  i  Norge som i 
utlandet, må kunne fnne ut hvilket materiale som fnnes i en samling. Samlingene 
må være åpent tilgjengelige for å sikre en høy kvalitet på dataene.

Synliggjøring  av  de  naturhistoriske  samlingene.  Vi  kan  ikke  motivere 
kvalitetshøyende  satsninger  i  samlingene  om samlingene,  og  det  arbeidet  som 
gjøres med dem, er usynlig. Dette er viktig for museene!
 



Kan eksisterende portaler brukes?

Fra MUSIT sin side fnnes en ønske om å bygge på allerede tilgjengelige løsninger 
staten har utviklet, for å ikke betale to ganger. To alternativer kan være Artskart 
og GBiF. 

I dag er det altfor tungvint å bruke disse portaler til å søke i samlingene. 

Artskart presenterer bare norske data, noe som gjør det vanskelig å se hvordan 
det skal kunne brukes til å søke i museenes internasjonale samlinger. 

Noen ønskelige funksjoner mangler også i GBiF Norges søkeverktøy i dag.



Informasjon som bør være søkbar Tilsvarende Darwin Core term

Institusjon Institution code

Vitenskapelig navn Scientifc name

Høyere takson, f.eks. familie, slekt Family / genus 

Innsamlere Collector

Innsamlingnummer * Record number *

Katalognummer Catalog number

Innsamlingsdato Year collected / Month collected / Day collected

Land Country

Lokalitet Locality

Habitat / substrat / økologi / vert * Habitat / substrat / økologi (norsk tillegg) *

Type * Type status *

Kun objekter med bilde *

* Ikke søkbart i GBiF Norge i dag.



Ytterligere informasjon som bør være med i output Tilsvarende Darwin Core term

Autor Scientifc name authorship

Koordinater Latitude / longitude

Koordinatpresisjon Coordinate precision

Høyde Minimum / maximum elevation

Bestemt av Identifed by

Tidligere bestemming * Previous identifcations *

Eventuelt bilde av objektet * ? *

Kart

* Presenteres ikke i søkresultatene fra GBiF Norge i dag.
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