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Justert referat fra møte i MUSITs faggruppe for karplanter 14. oktober 2013 med Tommys 

kommentarer til sak 17. 

Sted: Møterom 1 (det store) i Tøyen hovedgård 

Tilstede: Charlotte Sletten Bjorå (NHM, Oslo), Bjørn Petter Løfall (NHM, Oslo), Per Arvid Åsen (Agder 
naturmuseum, Kristiansand), Anne-Cathrine Scheen (AM, Stavanger), Jenny Smedmark (UM, Bergen), 
Solfrid Hjelmtveit (UM, Bergen), Mika Bendiksby (VM, Trondheim), Heini Emilia Rämä (TMU, 
Tromsø), Jarle Ebeling (DUG) 
 

Noen spørsmål vi må ta stilling til (rask gjennomgang av punktene som har vært på høring i 

gruppen): 

1. Hvem legger inn/ har lov til å legge inn nye vitenskapelige navn før og under import av nye 

samlinger?  

De som har Adm-rolle i basen kan legge inn nye vitenskapelige navn. Så får det enkelte museum gi 

de som trenger det tilstrekkelig rettigheter. 

2. Hva gjør man med status for Registrert, Korrekturlest og Godkjent ved import av nye data?  

Som standard sørger DUG for at det ved import blir krysset av for Reg., Corrected og Approved. Det 

enkelte museum må gi beskjed dersom det er nummerserier som ikke skal være krysset av for 

Approved. (Merk at dersom posten ikke er krysset av for Approved går den ikke ut til GBIF og 

Artskart). 

3. Når dato ikke er oppgitt, skal det da stå «Undated» i datofeltet, eller ingenting?  

Her ble det enighet om å bruke «Undated». Generelt er det ikke bra med «tomme» felter i basen. 

4. Hvis kun enten Leg.- eller Det.-dato er fylt ut, skal Leg.-dato settes lik Det.-dato og omvendt?  

Kan fylle inn bestemmerdato = samlerdato dersom Leg. og Det. er samme person. Ellers brukes 

Undated. 

5. Hva gjør vi når det ikke finnes noe navn på person? Skal vi legge inn 

Anon./anon./Anon/anon/Ukjent eller noe helt annet? 

Her ble det enighet om å bruke Anon. (med punktum). Ideelt sett bør alle samlinger bruke det. 

Faggruppen ber om at alle museene tar stilling til dette og (ev). ber DUG om å endre personnavn i 

alle aktuelle poster til Anon..  

 

Personmodulen: 

6. Utbedringer av personmodulen (jfr. utspillet fra Bjørn Petter og Rituvesh som ble sendt på høring i 

gruppa i sommer) (Wiki punkt 7) 

Vi ble enige om å utsette denne litt. Men ber DUG om et tidsestimat for arbeidet. 
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Koordinater: 

7. Forslag til "nye", tillatte koordinatformat (Wiki punkt 2b) 

Kort fortalt foreslår Einar T følgende tre lovlige måter å føre (nye) koordinat på: 

MGRS: 

[32V ]AB 12345[-12346] 67890[-67891] 

UTM: 

32V [-][0]123456 [0]123456 

Spørsmål: Er det lov med intervaller her? 

Lat./Long.: 

89[.1234] 59[.123] 59[.1] N 179[.1234] 59[.123] 59[.1] E 

Merk her at man skal benytte E og W, ikke Ø og V, og at intervaller ikke godtas, ei heller bruk av 

minus. 

Det er et behov for å få noen standarder for hvordan koordinater skrives på. Det er viktig at det 

likevel blir «tilstrekkelig» med varianter. Vi diskuterte forslagene litt og ble enig om at det var behov 

for å gå en runde om dette internt ved museene. Det som det i alle fall var enighet om var at vi 

trengte det standardformatet som kommer fra GPS (f.eks. 32VPM3205131115). Frist for 

tilbakemeldinger til DUG ble satt til 15. november. 

 

8. Feil vi (DUG) har funnet/finner ved behandling/konvertering av koordinater. Det er spesielt to-tre 

feil som går igjen bl.a. manglende sone og belte, koordinater som systemet ikke klarer å beregne er i 

Norge, men hvor sted er Norge (mulig at man har ført lat før long ved MGRS eller UTM). Skal vi sende 

slike ting til hvert enkelt museum/ansvarlig kontaktperson? 

Faggruppen ber om at Jarle (DUG) sender en liste over feil til det enkelte museum som så tar stilling 

til hva som må gjøres med det. 

 

9. Revidere og endre eksport av koordinater til GBIF/Artskart (Wiki punkt 4) 

Gjort allerede 

 

10. Revidere og endre koordinatinnskriving slik at man slipper å åpne nytt vindu for å få med 

historikk (Wiki punkt 3) 
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Dette har faggruppen bestemt at må gjøres på et tidligere tidspunkt, men vi ber om at dette får høy 

prioritet hos DUG. 

 

Importfunksjonen: 

11. Hvordan organiserer vi arbeidet med import fra Excel-arket, spesielt rundt dette med håndtering 

av feilmeldinger og advarsler som import-modulen gir? 

12. Hvor mye og hva skal sjekkes automatisk av importarket til Vidar? Jf. diskusjon rundt Anon., 

datoer og avhuking av diverse stadier i registreringen. 

13. Revidere Excel-/Importmodulen for bl.a. å kunne knytte innsamlernavn og innsamlernr. og 

revidere innskriving av koordinater (Wiki punkt 10). Er dette gjort allerede? 

Disse tre punktene ble vel i stor grad behandlet under importkurs/seminaret 15. oktober 

 

Etiketten: 

14. Videre arbeid med/ kvalitetssikring av etiketten (Wiki punkt 5) 

Her avventer vi et nytt utspill fra etikettgruppen. De skal ha møte i Tromsø 25. oktober. 

 

Artsregister og artsnavnebasen: 

15. Innlegging av vitenskapelige navn fram til Artsnavnebasen er operativ. Ansvar og 

informasjonskanaler. 

Se punkt 1. 

 

16. Hva med navn på utenlandske arter som ikke finnes i artsnavnebasen? Hvilket internasjonalt 

register skal fungere som autoritativ kilde til disse? 

Her ble vi enige om å bruke The Plant List. 

 

17. Sak om artsregister og artsnavnebasen fra koordineringsgruppa til diskusjon og høring i 

faggruppa 

Dette er en kjempeviktig jobb å få gjort. Alle konservatorene er villige til å bidra til arbeidet. En ser 

klart at arbeidet ikke kan løses innenfor de 100 000 som Artsdatabanken har stilt til rådighet. Må 

vurderes om alle museene kan bidra med en sum hver via MUSIT-bevilgningene.  
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Alle punktene som er satt opp er viktige. Det er viktig å finne en løsning både for norske og nordiske 

navn. Konservatorene bør ha et møte med Reidar Elven og hans gruppe. Det ble ytret en bekymring 

for kunnskapsoverførselen siden ingen av de som skal gjøre arbeidet i første omgang er ansatt ved et 

av museene. Kanskje bør en få til halvårlige møter. Konservatorene skriver en egen uttalelse om 

saken til koordineringsgruppa v/Solveig Bakken. 

Tommy: Jeg vet ikke hvordan denne saken ble diskutert på møtet, men jeg synes referatet er 

ufullstendig/uklart. Det er veldig bra at konservatorene ønsker å stille opp og selv vurderer at de har 

kompetanse til å bidra. Møtedeltakerne har fått saken på høring fra koordineringsgruppa. Da er det 

logisk at de kan svare koordineringsgruppa. Det er ikke logisk at konservatorene går i «prosjektmøte» 

med Reidar Elven og hans gruppe. Da tråkker de over streken ifht. Artsdatabanken som 

oppdragsgiver. Så vidt jeg kan forstå, så er det ikke inngått noen kontrakt eller startet noe prosjekt, 

fordi midlene ikke strekker til. Dermed kan Artsdatabanken velge en annen løsning enn Reidar Elven, 

og dersom det skal mer enn 100 Kkr inn i prosjektet, så skal jo dette ut på anbud. 

SH: Alle innså at de 100000 som er satt av til dette arbeidet ikke på langt nær er nok. Det var ingen av 

oss som vil ta arbeidet i fra Reidar og co. Alle var vel mest glad for at han ville gjøre det. Når det 

gjelder det møtet som konservatorene så for seg så var vel det mer i forbindelse med bekymringen 

for kunnskapsoverførselen med hensyn til arbeidet som må gjøres i fremtiden. Da hadde det vært 

fint å få innblikk i hvordan de jobbet og hvilke begrunnelser de hadde for sine valg. Slik at dette 

kunne videreføres. 

I referatet står det at «alle punktene som er satt opp er viktige». Det er greit nok, men som medlem i 

faggruppa, så synes jeg at noen av punktene er viktigere enn andre. Referatet viser ikke om møtet 

14.10 har diskutert om noen punkter er viktigere enn andre og da stopper kanskje dette opp helt. Jeg 

mener punktene 1 – sammenstilling av data fra alle 3 registre (Artsnavnebasen, HERB og MUSIT), 

4 – oppdatere det overordnede hierarkiet og 3 – legge inn nye navn og taxa som i dag ikke finnes i 

noen av registrene er viktigere punkter enn flere andre. Disse tre punktene er avgjørende for at vi 

kommer videre fra dagens uryddige situasjon. Ut over de tre punktene mener jeg også at punkt 5 

Faglig korrigere autor-opplysninger er viktig, men for eksisterende autorer i de tre aktuelle 

registrene. Jeg mener også at punkt 2 Supplere synonymnøster er viktig for eksisterende navn i de tre 

registrene.  

Det jeg mener ikke er viktig for oss akkurat nå, er en full gjennomgang og oppdatering av hva som 

skal være de aksepterte navnene på norske og andre taksoner. Dette er selvsagt også viktig, men jeg 

mener det ikke er avgjørende akkurat nå. En full gjennomgang mhp. aksepterte navn kan være en 

oppgave som blir tildelt Artsdatabankens navnekomité for karplanter når den skal opprettes igjen, en 

redaksjon for en ny utgave av Lids flora eller andre prosjekter. Det aller viktigste for museene er 

muligheten til å registrere navnene på herbariebelegg og det største problemet nå er manglende 

samkjøring av de tre registrene. Jeg mener altså at punkt 3 bør avgrenses til «etikettnavn» som vi har 

i samlingene i dag. Taksonregisteret i Oracle trenger strengt tatt ikke å være 100 % oppdatert på 

taksonomiske endringer og revisjoner til enhver tid. Ønsket om å være best mulig oppdatert iht. 

taksonomiske endringer og revisjoner er vel og bra, men vil uansett vært basert på skjønn. Det betyr 

at om flere personer utøver sitt skjønn, så vil resultatene bli ulike. Det er først når et navn foreligger 

på et herbariebelegg at samlingen må håndtere det. 
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SH: Og så vidt jeg husker så var det enighet om at alle punktene var like viktige og at en derfor ikke 

gjorde noen prioriteringer mellom dem. Det er vel ingen som ønsker at denne saken skal stoppe opp. 

 

Eksport til GBIF/Artskart:  

18. Kvalitetssikring av eksport til GBIF Norge? Hvordan gjør vi dette? (Vet noen hvor ofte GBIF Norge 

høster data fra MUSIT, og hvor ofte Artskart høster data fra GBIF Norge?) 

Hvert enkelt museum må sjekke at poster som skal skjermes faktisk blir skjermet. Dette gjelder også 

poster som er krysset av på «Object withheld». Etter en høringsrunde i sommer var det enighet om 

at det er bare disse 6 orkideene som skal skjermes: Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus, 

Herminium monorchis, Lysiella oligantha, Nigritella nigra og Ophrys insectifera. 

 

Adm.-sted registrene: 

19. Sammenslåing av adm.-sted registrene for karplanter/alger, sopp og insekter. Vi har gjort dette 

på MUSTST. Skal vi gjøre det på MUSPROD også? Vi må i så fall stenge ned basene en dag eller to, og 

også gjøre noen endringer i Vidars Excelark. 

Basen må stenges i to dager for sammenslåing av registrene. Etter sammenslåingen må det gjøres en 

jobb for å rydde opp og gjøre oppdateringer i registeret. Det er viktig at faggruppen, i samarbeid med 

andre faggrupper innen botanikk, legger et slikt ansvar til én eller noen få personer. 

 

Lånemodulen:  

20. Implementering av lånemodulen VM, UM og TMU. (Wiki punkt 17). Kristiansand og Stavanger vil 

vel også ha tilgang til lånebasen. 

Under lånemodulkurset i vår kom det opp noen ønsker om forbedringer/tilleggsfunksjoner. Vi venter 

med dette til Kristiansand og Stavanger er migrert. Solfrid sjekker listen over ønsker og prioriteringer 

av disse. 

 

Diverse:  

21. Revidere kartvisningen (avhengig av punkt Wiki 4) (Wiki punkt 6) 

Vi hoppet over dette punktet 

 

22. Utvikle standardrapporter (Wiki punkt 8) 

Solfrid og Bjørn Petter lager et forslag til enkelt søkeoppsett, som så sendes til resten av gruppen. 
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23. Prioritering av gjenstående arbeid (jf. lista i wikien) i 2013 

Punkt 10. endring av koordinatinnskriving har høyest prioritet. Ellers er den mange saker som må 

vente til alle museene er migrert, vi har fått et nytt forslag fra etikettgruppen, museene har uttalt seg 

om koordinatformater osv. 

 

24. Hvordan samhandle best mulig med sopp og lav og senere også mose (og alger) i MUSIT? 

Her kom man ikke fram til noen enhetlig uttalelse. 

 

Referent 

Solfrid Hjelmtveit 


