
Referat fra møte i MUSITs faggruppe i entomologi 
Naturhistorisk museum , mandag 19. mai 2014, 10:00 – 16:00 
 

Til stede: Karstein Hårsaker, Per Djursvoll, Jostein Kjærandsen, Geir Søli, Svein Glenndal, Vidar Bakken, 
Jarle Ebeling, Leif Aarvik (spesielt invitert, deltok på hele møtet), Eirik Rindal (spesielt invitert, deltok 
siste 1½ time) 

 

Agenda: 

 Status i arbeidet med applikasjonen iht oppsatte krav 

 Gjennomgang av dagens applikasjon (funksjonalitet og muligheter) 

 Status for arbeidet ved den enkelte museum  

 Lunsj (12:30 – 13:30) 

 Mangler ved dagens løsning; ønsker for videre utvikling 

 Utfordringer for det enkelte museum; ressursbehov 

 Prioriteringer for faggruppens arbeid framover 

 

Dette er faggruppens første fellesmøte siden i fjor vår. Geir innledet med å ønske velkommen den 
nye representanten fra Tromsø, Jostein Kjærandsen, og ga deretter en meget kort gjennomgang av 
utviklingen siden fellessamlingen på Gardermoen 4. april i år.  

 

Status i arbeidet med applikasjonen iht oppsatte krav. Vi gikk gjennom listen «Tiltak og gjøremål i 
entomologiapplikasjonen» som kan lastes ned fra  https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Zoologi. 
Følgende anmerkninger ble gjort: 

4 Validering. Bug må fikses. Faggruppen må avsette ansvarlig person til å følge opp arbeidet 

3 Kopieringsoppsett. Ønske om kopieringsoppsett som tar med alt unntatt kjønn, antall og evnt. 
legacy-opplysninger. 

5 Må bringe på det rene hvordan samarbeidet med ADB er tenkt å fungere mhp innlegging av 
ikke-norske arter 

9 Dette problemet gir ingen problemer pr. i dag. 

10 Koordinathistorikk ikke viktig for faggruppen. Kan avvente situasjonen og implementere 
løsningen fra LAV når denne foreligger. 

11 Validering av koordinater. Se nedenfor; kartvisning under Gjennomgang av applikasjonen.  

12 Bug ved rettelser i altitude-feltet må rettes. Faggruppen må avsette ansvarlig person til å 
følge opp arbeidet 

13 Punktet er rettet opp; extent angir samlerens aksjonsradius. 

18 Collection event.  Ved å benytte «dummy taxon» kan man legge inn data knyttet til en 
innsamlingshendelse, og på den måten imøtekomme mange av de ønsker som har 
fremkommet i forbindelse med bruk av ‘collection event’ . FG må avsette ansvarlig person til 
å følge opp en videre implementeringen i ENT. 

20 Liste over saker som er satt på vent. Dersom arbeidet med enkeltsaker ønskes fremskyndet, 
må faggruppens medlemmer komme med innspill. 

 

https://wiki.uio.no/usit/musit/index.php/Zoologi


Gjennomgang av applikasjonen. Svein gikk gjennom applikasjonen slik den nå foreligger (Versjon 
1.1.58; oversikt vert versjoner med release notes finnes på http://musit.uio.no/musit/nedlasting/ 
musit_nathist/MusitNatHistEnt_release_notes.html ). Vi fant det hensiktsmessig at faggruppen kom 
med sine forslag til forbedringer underveis i gjennomgangen.  Punkt 4 på dagsorden tas følgelig inn 
her. 

Artsnavn. I dag foreligger feltene ‘Entered’, ‘Registered’, og ‘Valid’. Dette er etter innspill fra NHM 
endret i forhold til tidligere navn (Entered-Validated-Valid). I botanikk benyttes ‘Entered’, ‘Valid’, og 
‘Accepted’. FG må ta stilling til om dagens navn er tilfredsstillende, eller om man vil bringe 
navnsettingen i overensstemmelse med den for botanikk.  

Søk på lokalitetsnavn tar nå uforholdsmessig lang tid. Indeksering nødvendig. Har blitt særlig 
merkbar etter at store datamengder har kommet inn i MUSPRD. Utbedring av dette haster! 

Adm-place. Spørsmålet ble reist om hvem som skal ha ansvar for å oppdatere og vedlikeholde listen 
over administrative stedsnavn. Avklaring på dette foreligger ikke p.t. 

Historikk – Full historikk stengt av. Nå lagres kun historikk for taksonnavn og koordinater. 

Felt for kjønn  –  verdi ‘worker’ må inn i listen. 

Innsamlingsmetode. – Ved klekking, er det behov for å angi i hvilket stadium dyret ble samlet inn (egg, 
larve, puppe). Her anbefales det at feltet etter metode benyttes. (Samme felt som også kan benyttes 
for å gi utfyllende informasjon om de enkelte metoder.)   

Kart visning. – Ønskelig at man også kan gå motsatt vei av det man i dag gjør, altså fra kartapplikasjon 
til koordinat. I dag benyttes Google map som kartgrunnlag. Dersom man benytter Google Chrome 
som nettleser, kan man selv velge å sette Statskarts  karter som default-verdi ved bruk av «Google 
Map Replace». Excel-arket utviklet av Vidar vil i neste versjon inneholde en kartapplikasjon som 
muliggjør ‘peking’ på kart. 

Innlegging som ikke følger objektnummerserie. Per D. etterspør mulighet for å registrere objekter i en 
annen rekkefølge enn den tildelte objektnummer-serien skulle tilsi. Den eneste måten å gjøre dette 
på nå er å legge dataene inn via Excel-ark. 

Høyere takson-navn. Ønske fra flere om å legge enn systematisk tilhørighet (Orden/Familie) for alle 
taksa. Dette foreslås lagt inn over feltet hvor takson-navn skrives inn. Felt ikke nødvendig, kun ren 
tekst (ikke redigerbart). 

Collection. Behov for å kunne legge inn deponeringsopplysninger for objekter som ikke befinner seg i 
det enkelte universitetsmuseums samling. Det vil primært gjelde dyr som befinner seg i private 
samlinger. Bred diskusjon om behovet. Objekter av denne typen er av en annen kvalitet enn 
gjennomsnittlige Artsobservasjoner da identifikasjonen er verifisert av våre forskere. Innlemmelse av 
slike data vil gjøre våre baser blir mer anvendelige rødlistearbeid o.a. Ved innlegging av slike eksterne 
data, bør det enkelte museum også tilstrebe at det utarbeides samarbeidsavtaler med objektets eier, 
slik at objektene på lengere sikt blir overtatt av museene.  Eirik Rindal vil ta opp spørsmålet om det 
skal være mulig å registrere objekter som ikke hører til eller finnes fysisk på museene på 
koordineringsgruppemøte 22. mai.  

Artsobservasjons-ID. Det bør legges inn et felt hvor registrerings-ID fra ADBs Artsobservasjoner kan 
legges inn. Vi kan adoptere løsningen fra Karplanteapplikasjonen med et felt "Artobs no" på fanen 
"Other data" under "Other data/Administrartive data". 

Koordinatvisning. Innspill fra Karplanter/Lav testes nå. Innspill tidligere gitt fra faggruppen. 

Redigering av datasett/Oppdateringsspørringer. Dette er en viktig funksjon i applikasjonen hvor det 
fortsatt råder usikkerhet. Data kan eksporteres og redigeres via Excel, eller et utvalg poster kan 
redigeres i applikasjonen. Her oppfordres faggruppen til å teste ut muligheter i gjelde versjon. 

http://musit.uio.no/musit/nedlasting/%20musit_nathist/MusitNatHistEnt_release_notes.html
http://musit.uio.no/musit/nedlasting/%20musit_nathist/MusitNatHistEnt_release_notes.html


Utlån- og magasin-modul. Lånemodul fungerer i dag for botanikk, og bør snart kunne tilpasses slik at 
den svarer til entomologimiljøenes behov. 

Rapporteringer. Den enkelte må vurdere når det er hensiktsmessig å ta ut rapporter fra Artskart. Det 
er ingen grunn for oss å utvikle funksjonalitet som allerede ivaretas av Artskart.  Etikettutskrifter 
løses greit på annet vis i dag, men kan utvikles når faggruppen ønsker å prioritere dette.  
Rapporteringer til årsmelding kan utarbeides, men p.t. finnes ingen stabile rapporteringsrutiner for 
museene slik at dette arbeidet med dette foreløpig bør utsettes.  Faggruppen bør så snart som mulig 
ta stilling til om det skal utarbeides noen få "default" søkeoppsett som er felles for alle museene. Her 
må i såfall faggruppen presentere sine ønsker. 

 

Status for arbeidet ved den enkelte museum. Kort redegjørelse for status ved hvert av de fire 
universitetsmuseene.  

Vitenskapsmuseet, Trondheim:  Tester nå migrering av ca 10 000 til MUSTST av i alt 200 000 poster.  

Universitetsmuseet i Bergen: Ca. 310 000 poster migrert over til MUSPRD fra Oracle. Gjenstår ca. 
30 000 poster fra Access. I tillegg flere baser hvor arbeidet ikke er påbegynt (Prosjektdatabasen mm.) 

Naturhistorisk museum, Oslo: Ca. 75 000 poster ra Excel-ark overført til MUSPRD, samt 40 000 poster 
fra Access-basene for Hymenoptera, Diptera og Orthoptera. Håper også å få overført 104 000 fra 
Access-basen for Coleoptera før sommeren.  

Universitetsmuseet i Tromsø: Ca. 120 000 poster registrert i Filemaker, pluss ca. 30 000 poster som 
ikke er overført (Diptera: Mycetophilidae). Ingen poster overført til ny applikasjon.  

Håndbok. Det var enighet i gruppen om at det er behov for å utarbeide en håndbok i bruk av 
databasen. 

 

Utfordringer for det enkelte museum; ressursbehov. Ut fra erfaringen ved NHM, minnet Geir om 
betydningen av å avsette tid på egen institusjon for å følge opp arbeidet med klargjøring og migrering 
av data. Kontroll og datavask tar mye tid.  

 

Prioriteringer for faggruppens arbeid framover. Oslo og Bergen er kommet godt i gang med å ta 
applikasjonen i bruk. Ved Oslo gjenstår primært migrering av Lepidoptera-data, og dette bør kunne 
skje høsten 2014. Ellers må DUGs ressurser i større grad rettes inn mot utfordringene ved Tromsø og 
Trondheim. I Trondheim er man i gang med å teste migreringer av data, mens man i Tromsø foreløpig 
ikke har gjort noe for å føre data over fra eksisterende FileMaker-løsning.  

Det var ønske fra faggruppen om bedre informasjonsflyt, og at det blir arrangert flere møter enn 
siste år, kanskje med et minimum på ett møte i halvåret. Korte videomøter kan være et svar på dette.  

Det bør orienteres til faggruppen om eventuelle endringer i applikasjonen før arbeidet med 
endringene igangsettes. Selv om bearbeiding av institusjonsspesifike datasett fremtvinger 
introduksjon av nye datafelt, bør endringer fremlegges for faggruppen slik at faggruppen under ett 
kan gi sitt samtykke. Endringer i applikasjonen innebærer ekstra innsats på programeringssiden, og 
må derfor være i tråd med faggruppens prioriteringer.   
 

GS/12.juni 2014 

 
 


