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Avslutning av arbeidet i MUSITs faggruppe for karplanter 

 

Faggruppe for karplanter ble formelt avviklet fra 2014 og leverte sin sluttrapport til 

koordineringsgruppa 28.04. 2014. Koordineringsgruppa behandlet sluttrapporten i sitt møte 

22.05. 2014 og ønsker i den forbindelse å gi de respektive lederne ved museene en kort 

orientering. 

 

Faggruppe for karplanter startet sitt arbeid i 2009 som en delvis videreføring av faggruppe for 

felles databasemodell i naturhistorie. Faggruppa fikk et oppdatert mandat i 2010 der målet 

med faggruppas arbeid har vært å utvikle én felles applikasjon for objektsamlingene av 

karplanter som skal tas i bruk ved alle de naturhistoriske universitetsmuseene. Gruppas 

medlemmer har deltatt i utviklingen og testingen av applikasjonen samt migrering av data. 

Arbeidet har i tillegg omfattet utvikling og testing av en enkel modul for ut- og innlån, felles 

standarder for blant annet rollefunksjonalitet, opplasting av foto, pdf-dokument og kartvisning 

for de naturhistoriske applikasjonene. Faggruppa har samarbeidet med ressurspersoner i de 

enkelte museene, spesielt i perioder med testing og migrering av data. 

 

De første datasettene ble importert i produksjonsbasen i juni 2010, og den nye felles 

karplantebasen ble lansert med et eget seminar ved Naturhistorisk museum i mai 2012.  

 

I mars 2014 var alle samlinger ved de fem universitetsmuseene samt Agder naturmuseum og 

botaniske hage migrert til en felles nasjonal løsning, med totalt ca. 1,2 millioner poster. Som 

alt migreringsarbeid har dette vært en krevende prosess for både fagmiljøene i museene og 

driftsgruppa. Men resultatet er at MUSIT og museene nå har kun én felles karplante-

applikasjon i stedet for sju! 

 

Faggruppe for karplanter takkes for å ha gjennomført et svært godt og banebrytende arbeid.  
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