
Referat fra møte i MUSITs faggruppe for karplanter 25.04.2013 

Sted: Seksjon for naturhistorie, Tromsø museum 

Tilstede: Charlotte Sletten Bjorå (NHM, Oslo), Oddvar Pedersen (NHM, Oslo), Bjørn Petter Løfall 
(NHM, Oslo), Solveig Vatne Gustafsen (NHM, Oslo), Per Arvid Åsen (Agder naturmuseum, 
Kristiansand), Anne-Cathrine Scheen (AM, Stavanger), Jenny Smedmark (UM, Bergen), Solfrid 
Hjelmtveit (UM, Bergen), Tommy Prestø (VM, Trondheim), Torbjørn Alm (TMU, Tromsø), Heini Emilia 
Rämä (TMU, Tromsø).  I tillegg møtte Tor Tønsberg (UM, Bergen) fra koordineringsgruppen. 
 

 

1. Brukerveiledningene 

Det har dukket opp noen spørsmål fra DUG i forbindelse med gjennomgangen av den generelle 

brukerveiledningen. 

* Innlegging av nye taxonnavn: I dag har de med innskrivingsrolle (NORMAL-Rolle) lov til å legge til 

nye navn. Det bør vel være kun de med ADM-Rolle som får lov til dette? Det ble diskutert og vi kom 

frem til at det bare er de med ADM-Rolle som skal kunne legge inn nye taxonnavn. Så må heller de 

enkelte museene tildele riktig rolle til dem som trenger det (permanent eller midlertidig). 

* Beskrivelse av hvordan synonymisering utføres: Modulen er under utvikling. Utvikleren Rituvesh 

Kumar jobber i kontakt med Bjørn Petter Løfall fra NHM. Så snart de blir ferdig redigerers 

dokumentet. 

* Spørsmåltegn til printer i EtikettPreview vinduet: Det er et ønske fra faggruppa å få et litt mer 

intuitivt symbol for printer i EtikettPreview vinduet enn et «?». Det lar seg dessverre ikke gjøre siden 

det er en ferdig innkjøpt modul.  

 

2. Migrering av Stavanger/Agder/Rest-Oslo/Rest-Tromsø 

Rest-Tromsø: Tommy hadde gjort en fullskala test på importen av Generalherbariet i Tromsø før 

påske. Importen var gjort via excel-import arket. Det ble avdekket overaskende mye feil. (Er det gjort 

noen ny import og hva skjer videre?) 

Stavanger/Agder/Rest-Oslo: Oddvar har nå klargjort og overført dataene fra Stavanger og Agder til 

DUG. Det mangler enda litt småplukk på rest-Oslo. Til sammen dreier det seg om rundt 104 000 

poster. Også dette skal importeres via excel-import arket. DUG jobber nå med å overføre dataene til 

importarket før importen gjøres. Det planlegges å bruke Stavanger som test siden det er det minste 

datasettet (xxxx poster). 

Det kom opp et spørsmål om hvem det er som tar seg av kvalitetssikringen av det importerte 

materialet. Det er viktig at de fagmiljøene som eier dataene også blir engasjert i dette arbeidet. Det 

er de som kjenner materialet best og kan vite om «spesialtilfeller» som de har. Dette arbeidet kan 

også være en god introduksjon til basen for Agder og Stavanger som ikke har brukt basen før. Men de 

må også få hjelp fra oss andre til dette. Tommy har laget mange gode tescases som kan brukes for å 



teste importen. Det er viktig å logge testene skikkelig slik at det blir lettere å holde oversikt over hva 

som går feil og når det er blitt ordnet.  

 

3. Lånebasen 

Etter de revisjonene som ble gjort i etterkant av Lånebaseseminaret i Oslo 12. mars er lånebasen nå 

klar til å tas i bruk. Trondheim og Bergen finner en dato som blir satt som startdato. Lånebasen må 

etter hvert også tilpasses Tromsø, Agder og Stavanger. 

 

4. Gjennomgang av gjøremålslisten 

Her nevnes bare de punktene som er under arbeid eller står på vent. Mange av disse punktene 

avhenger av kapasitet hos personer i faggruppen og DUG. Mye tid har gått med til migrering i de siste 

månedene. 

0 Felles søke- og resultatoppsett. DUG har laget et nytt fullt søkeoppsett på testbasen etter 

spesifikasjoner fra faggruppa. Spesifikasjonen har vært sendt på høring i faggruppa og også diskutert 

med DUG på et arbeidsmøte 11. mars. Det ble nå på møtet oppdaget at «tolket dato» ikke er med i 

det forslaget. Solfrid melder det inn. I tillegg til fullt søkeoppsett bør det også lages noen flere felles 

søkeoppsett som ligger som standard i basen.  Solfrid utarbeider forslag til enkelt søkeoppsett, 

søkeoppsett for koordinater og søkeoppsett for årsmelding. Disse sendes på høring i gruppa før de 

meldes inn til DUG. 

Søkefunksjonen i basen kan være komplisert og lite logisk for nye brukere. Det kom opp forslag om å 

lage en forklaring til søkeoppsettet som kan legges inn i brukerveiledningen. Den bør vise med 

eksempler hvordan man skal søke for å få et gitt resultat. Tommy utarbeider et forslag til en slik 

søkeveiledning. 

2b Standarder for koordinater i applikasjonen 

3 Revidere og endre koordinatskriving slik at man slipper å åpne nytt vindu for å få med historikk 

4 Revidere og endre eksport av koordinater til GBIF/Artskart 

5 Revidere etiketter. Tor la frem arbeidet fra etikettgruppen og de forskjellige punktene ble diskutert. 

Det synes som om det er en del forskjeller mellom gruppene så dersom en kan enes innen en 

organismegruppe så er vel det det enkleste. Må være mulig å redigere etikettene. 

6 Revidere kartvisningen (avhengig av pkt 4) 

7 Revidere personmodulen. Ligger vel litt på is…. 

8 Utvikle standardrapporter. Ligger vel også litt på is pga problemer med koordinatformatene som 

ønskes. Bruker forslaget til standardrapport som utgangspunkt for enkelt søkeoppsett (se pkt 0) 

12 og 13 Disse punktene frafalles 



15 Mulighet for å søke på tolket dato. Dette har falt ut av standard søkeoppsett. Må på plass (se pkt 

0) 

17 Implementering av lånemodulen VM, UM, NHM (sopp) og TMU. Lånebasen er OK nå etter siste 

revisjon. VM og UM setter en startdato for når basen tas i bruk. Må avtale det samme med NHM 

sopp. Lånebasen må også tilrettelegges for TMU, Agder og Stavanger. 

19 UUID. Kommer til å bli nødvendig fremover. NHM har allerede begynt å ta det i bruk.  

20 Finere farger i basen. Ikke gjort noe med foreløpig. 

Nye punkter som kom opp på møtet og som må inn på gjøremålslista. Dette er funksjonalitet som 

også vil komme andre faggrupper og baser til gode. 

21 «Hurtigknapp» for registrering av konfirmeringer. I den gamle versjonen av basen fantes det en 

knapp som het noe slikt som «Konfirmering med samme navn» når en trykket på den kom en rett inn 

i revisjonsfanen og taksonnavnet var ferdig utfylt. Denne funksjonen har av en eller annen grunn ikke 

blitt med over i den nye basen. Denne savnes sterkt! Det er svært tidskrevende når en skal registrere 

store menger med konfirmeringer å måtte skrive taksonnavnet (mange lange og «kronglete») på 

hver post. Dersom en har mange identiske plantenavn går det greit å bruke «klipp og lim», men når 

en har 200 ark med forskjellige arter så er det ikke så hensiktsmessig å bruke «klipp og lim». 

22 Få tolket dato over på formatet YYYYMMDD. Dette vil gjøre søk enklere. Spesielt når det er snakk 

om datointervaller. 1892 vil da bli tolket 18920000, mai 1921-> 19210500 og 26 mai 1956 -> 

19560526 

23 Funksjon for å kunne holde tilbake/utenfor poster.  

Dette er et tema vi har diskutert før, uten at det har blitt noe konkret utav det. På møtet i Bergen 14. 

november sa vi følgende: «Det ble diskutert et stort behov om å ha en funksjon som gjør det mulig, 

på en enkel måte, å holde enkeltposter utenfor en søkeliste og/ eller «dumpene» som går til f.eks. 

Artsdatabaken/GEBIF. (Det må være mulig å kunne holde tilbake en post selv om den er haket av på 

«Approved»). Kanskje kan det løses som en avkryssingsboks? Det er viktig at det blir søkbart. Poster 

som vil være aktuelle her er belegg av dyrkete planter/hageplanter/hageflyktinger, belegg det det er 

mistanke om feiletikettering eller mistanke om ombytting av etiketter osv. Dette er en funksjon som 

også vil være nyttig for andre grupper/baser (f.eks. ta ut dyr samlet i fangenskap, dyr eller sopp 

samlet i hus osv.). 

Konklusjon. Dette er en funksjon som alle museene ønsker. Vi trenger innspill fra DUG om hvordan 

dette kan løses før vi sender inn bestillingen fra gruppen.» 

Diskusjonen på dette møte kom vel frem til at dette best løses med to ulike funksjoner. En for å 

«merke» poster som f.eks. er hageplanter o.l.. Her kan kanskje funksjonaliteter som ligger i 

soppbasens «Host»-felt brukes. Dette er et viktig hjelpemiddel når en skal ta ut plantelister. Og en for 

å holde tilbake poster der det f.eks. er mistanke om etikettforbytting. Dette kan kanskje løses med en 

avkryssingsboks a la de for reg., corr. og accepted. 

Bjørn Petter får ansvaret for å lage et forslag til hvordan dette kan gjøres. 



Neste møte: Til høsten (september/oktober) 

 

Referent: Solfrid Hjelmtveit 


