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Referat fra møte 14.05.14 Faggruppe sopp og lav 
Naturhistorisk museum, Oslo 12.05.2014 kl. 10-15 

Tilstede 

Karl-Henrik Larsson, Einar Timdal, Bjørn-Petter Løfall (Naturhistorisk museum – herbarium O, Oslo), Astri Botnen, Tor 

Tønsberg (Universitetsmuseet i Bergen – herbarium BG), Heini Rämä (Tromsø museum – herbarium TROM), Stein A. 

Olsen (DUG, USIT UiO), Håkon Holien, Tommy Prestø (NTNU Vitenskapsmuseet – herbarium TRH) 

 

Saker 

 

1. Status etter migrering av soppherbariene 

Både BG og TROM er fornøyde etter migrering av soppdataene til ny Oracle-applikasjon, men har begrenset erfaring 

med bruk av den nye produksjonsdatabasen. 

Faggruppa ønsker at DUG lager en felles innsynsløsning («Sopp, felles») etter mal av karplanteløsningen. Det 

viktigste i første omgang er lesemuligheter på tvers av herbariene. På sikt kan også redigeringsmuligheter i andre 

data enn egne samlinger være aktuelt.  

2. Behov for endringer av etiketter for sopp og lav 

DUG har startet arbeidet med å finne en teknisk løsning for oppfølging av rapporten fra etikettgruppa etter at 

forsøket på å løse dette ved NHM stoppet opp. I påvente av full implementering har det kommet opp noen få 

konkrete ønsker som faggruppa ønsker at DUG prioriterer.  

i. Gruppetilhørighet for sopp 

Faggruppa er enig i at gruppetilhørighet for sopp bør vises på originaletikettene og innordningsetikettene for alle 

museene. NHM har dette i dag, så teknisk sett er det på plass. Det er enighet om å øke skriftstørrelsen og endre til 

fet skrift. Definisjonen av grupper bør følge den reviderte løsningen fra 2013 ved NHM (jf. saksnotat), men med 

tillegg av gruppen lav («LAV»). Gruppenavnet «LAV» skal ikke på etikettene.  

Gruppetilhørigheten er ikke en del av Artsdatabankens navnebase. Det er derfor behov for at MUSIT selv følger opp 

tildeling og revisjon av gruppetilhørighet for slekter ved behov. Det foreligger forslag om navneredaktører for sopp 

og lav (Kati Bendiksen og Einar Timdal). Vedlikehold av gruppetilhørighet kan ses i sammenheng med arbeidet til 

navneredaktørene. Det foreligger ingen rutine for oppdatering i dag.  

Det er også ønskelig med en koblingsnøkkel mellom ny og gammel gruppeinndeling.  

Faggruppa ber DUG følge opp gruppetilhørighet på etikettene. Faggruppeleder følger opp koblingsnøkkel.  

ii. Datoformat 

Faggruppa ber DUG implementere datoformatet som etikettgruppa kom til enighet som. Formatet var f.eks. «7 AUG 

2013». Vi ber også om at en vurderer om det er teknisk mulig med dagens løsning å implementere funksjonalitet 

som gjør at vi kan velge mellom norsk- og engelskspråklige etiketter. Det er ønskelig at norske etiketter viser dato på 

formatet «7 OKT 2013», mens engelske etiketter har formatet «7 OCT 2013». Med dette formatet er det kun 
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forskjeller mellom norsk og engelsk for månedene mai, oktober og desember. Dersom det teknisk sett ikke kan 

gjennomføres, så velges engelsk språkform (MAY, OCT, DEC).  

iii. Museumsnavn 

Hvert museum bestemmer selv ledeteksten på etikettene. Behov for endringer tas direkte med DUG.  

iv. Taksonskilleark 

Det er kun TROM som har meldt inn behov for taksonskilleark tilsvarende som de har i den gamle Oracle-

applikasjonen. TROM tar opp dette direkte med DUG. Det er uansett nyttig å bruke faggruppa til å avklare om 

problemer som dukker opp er felles for alle museer eller spesifikke for ett museum som i dette tilfellet.  

3. Gjennomgang og godkjenning av TLC-modulen 

DUG presenterte analysemodulen for faggruppa. Mye av kravspesifikasjonen for TLC-analyser er implementert i 

modulen. Faggruppa godkjente hovedprinsippene for skjermbildene og feltene for TLC-analyser. Det samme gjaldt 

koblingen mellom analysemodulen og objektdatabasen. Den delen som ikke er utført og som vil kreve mest arbeid er 

behovet for å finne og legge til TLC-analyser i analysemodulen når en står i objektdatabasen. Annet gjenstående 

utviklingsarbeid er felt for håndskrifttolkning, opplasting og kobling mellom TLC-analyser og jpeg-filer.  

Herb. O og DUG får ansvar for oppfølging og implementering av resterende funksjonalitet for TLC-analyser.  

4. Gjennomgang av spotanalysemodulen 

Faggruppa hadde fått utkast til kravspesifikasjon for spotanalysemodulen. Modell for spotanalyser ble diskutert og 

det var enighet om at data for spotanalyser er underordnet TLC-analyser. Vi skal dataregistrere alle 

spotanalyseresultater fordi det er original informasjon som følger objektet. Spotanalyseresultatene brukes ellers 

mest til å prioritere lavobjekter som en skal gå videre med til TLC-analyser, evt. mer presise analyser på spesifikke 

lavdeler etter TLC-analyser.  

Faggruppa var uansett enige om at en ikke trenger noen avansert modul for håndtering av spotanalysene. Det er 

tilstrekkelig om spotanalyseresultatene registreres i tekstfelt og flere spotanalyser kan lagres som aggregerte 

tekststrenger. Personnavn og dato bør standardiseres. Ellers blir det opp til herbariene selv å etablere en praksis for 

innlesing av spotanalyseresultater. Da oppnår en ønsket funksjonalitet: bevaring av historiske data som skal følge 

objektet og søkbarhet i tekst for spotanalyseresultater i kombinasjon med øvrige objektdata.  

Valg av en enkel modell for spotanalyseresultater frigjør utviklerressurser som heller kan brukes på resterende 

moduler (jf. sak 6). 

Oppfølging av spotanalysedelen av analysemodulen ses i sammenheng med ferdigstilling av TLC-analysene (jf. sak 3). 

5. Plan for migrering av lav TROM og TRH 

Når analysemodulen med TLC-analyser og spotanalyser er ferdig utviklet kan lavdata fra TROM og TRH migreres. 

Eksisterende lavkjemiske data i de to databasene er lagret som aggregerte tekststrenger. I den nye analysemodulen 

er det lagt inn felt for aggregerte tekststrenger. Dermed kan en migrere TLC-data og spotanalysedata fra TROM og 

TRH til tekstfelt og avvente restrukturering av dataene til TLC-modulene er helt ferdigstilt mhp. lavdata fra O og BG. 

DUG antydet første halvdel av juni som aktuelt tidspunkt for testmigrering. Med unntak av forskjeller i 

taksonregistrene, så er de to databasene er identiske. Dermed spiller det ingen rolle hvilken av dem som migreres 

først. Både TRH og TROM uttrykte problemer med å følge opp migrering i juni, juli og august. DUG kan starte 

arbeidet med testmigrering uansett.  
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DUG melder fra til TROM og TRH når de er klare for testmigrering. Eventuell prioritering av migreringsrekkefølge 

TROM og TRH bør diskuteres av koordineringsgruppa.  

6. Fordeling av arbeidsoppgaver for de neste moduler til lavapplikasjonen 

Det gjenstår utvikling av fire moduler når analysemodulen er klar for TLC-analyser og spotanalyser. De fire er 

typekortmodul, modul for protologer, eksikkatmodul og modul for litteratur. Disse fire må på plass før lavdata fra O 

og O kan migreres til Oracle. Faggruppa står samlet om at alle modulene må utvikles. Selv om kravene om disse 

modulene først ble aktuell for lavherbarium O og BG, så er det generelle moduler for biologi. Det er derfor 

sannsynlig at modulene vil bli implementert også for de andre databasene i botanikk. De kan også være relevante for 

zoologi. Prioritert rekkefølge for utvikling med arbeidsgrupper i parentes: 1. Eksikkatmodul (O, BG, TRH), 2. 

Typekortmodul (O, BG), 3. Modul for protologer (O, BG) og modul for litteratur (O, BG). Alle museene ble oppfordret 

til å melde sin interesse for å være med i utviklingen av modulene. Disse fire modulene er høyst samlingsrelevante. 

De inneholder helt grunnleggende informasjon om vitenskapelige samlinger. Dessuten finnes det mye data av denne 

typen i to av samlingene allerede; data som en ønsker å ta med over i ny applikasjon. 

Faggruppa har også ønske om en egen modul for måledata og tellinger. Den prioriteres ikke nå, men faglig sett kan 

den lett implementeres i en utvidet analysemodul for lavkjemi. 

DUG må ta ansvar for å melde fra når de er klare for å motta kravspesifikasjoner og starte utviklingsarbeidet for disse 

modulene. 

7. Eventuelt  

a. Koordinater 

Botanikk-gruppene har hatt en avklaring mht. «gyldige koordinaformater» som skal aksepteres i applikasjonen 

MusNatHist. Bjørn-Petter har fått innspill fra enkelte zoologer med tilleggsønsker. Faggruppe sopp og lav ser ikke 

behov for ytterligere behov nå, men vil revurdere dette når en ser konsekvensene av det nye posisjonssystemet 

Galileo som settes i drift i løpet av 2014 (http://www.ggsp.eu/ggsp_gtrf.html). 

b. Representasjon i faggruppemøte 

Møtet 14.5 var utvidet med relevante personer ut over faggruppa. Dette ble positivt mottatt og det ble uttrykt ønske 

om at det åpnes for utvidet deltakelse også ved senere anledninger. Hvert enkelt museum melder inn ønsket 

deltakelse ut over faggruppa og må selv avklare økonomisk dekning for reise og opphold. 

c. Neste møte i faggruppa 

Neste møte i faggruppa blir ca. medio september 2014.  

 

Tommy Prestø 

Referent 
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