
Minnesanteckningar DINA-SE styrgrupp 
Skype-möte 2015-02-09 kl. 10.00-12.00 
 
Närvarande: Fredrik Ronquist, Per Lekholm, Oskar Kindvall,  Monika Myrdal, Markus 
Englund,  Stefan 
 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Ordförande Fredrik Ronquist och sekreterare Oskar Kindvall 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes utan tillägg. 

3. Föregående mötes minnesanteckningar 
Inga synpunkter lyftes på minnesanteckningarna som finns tillgängliga på följande länk: 
http://species-id.net/o/media/0/0b/Minnesanteckningar_DINA-SE_Styrgrupp_2014-11-
07.pdf 

4. Rapport från internationella DINA-konsortiet 
Alla parter har skrivit under konsortieavtalet. Danskarna har kommit igång med 
utvecklingsarbetet. Markus redogjorde för utvecklingsläget. Esterna har utvecklat en 
taxonomimodul som ska testas nu ihop med DINA. Modulen har möjlighet att ladda flera 
olika alternativa taxonomidatabaser, inkl. Dyntaxa, Catalogue of Life, PESI etc. 
Mediamodulen som NRM utvecklat testas nu i Kanada. Den ska lyftas in i DINA Light nu 
under våren. 
 

5. Arbetet med ”DINA Light”, uppdatering 
 
Migrering av geologi 
Nu körs DINA-light i produktion på NRM för geologiska samlingar. Dessa data kommer att 
synas i Naturarv innan sommaren. 
 
Migrering av GNM:s stora databas 
Migrering har inte riktigt kommit igång men det bedöms vara nära anstående. 

 
6. Arbetet med DINA Web 

 
Uppgradering av server-infrastrukturen 
Markus: Infrastrukturen byts ut till ett mindre antal servrar med bättre prestanda. Den nya 
miljön har modernare operativsystem och bättre säkerhet. Det kommer att medföra att det 
blir klart enklare att att arbeta med förvaltningen och vidareutvecklingen av systemen nu 
framöver. Förhoppningsvist är det skalbart. Teamet har härmed infört ett nytt sätt att driva 
och utveckla DINA-systemet som gör det lättare att sätta upp systemet från scratch. Viss 
städning ibland tidigare domäner återstår. 
 
Per Lekoholm lyfte att det behöver konfigureras om så att kopplingen mellan GNM och den 
nya domänen fungerar nu efter flytten till nya servrar. 
 
Uppdatering av inventeringsklienten 
Man har nu lagt till funktionalitet för att stödja hela arbetsflödet inom Svenska 
Malaisefälleprojektet, från grovsortering till artlistor. Det som har tillkommit nu är ett 



webbgränssnitt för uppladdningar av excelfiler med artlistor, med validering. 
Funktionaliteten har testats och bör komma upp i produktion i veckan. Datat som legat ska 
därefter snart kunna vara importerat. Markfauneinventeringen står sedan i tur för att få 
liknande stöd. 
 
Migrering av botaniska och zoologiska databaser till Specify datamodell / DINA Web 
En större testmigrering har genomförts när det gäller kärninformationen i de 
fanerogambotaniska databaserna men en hel del arbete återstår med kringdata. Arbetet med 
de kryptogambotaniska databaserna drar igång under 2015. Arbetet med de zoologiska 
databaserna (utom entomologi) har påbörjats under hösten och är än så länge fokuserat på 
vertebratdatabaserna. Både zoologi (utom entomologi) och botanik inväntar dock den första 
kompletta DINA Web-klienten innan de kommer att börja arbeta skarpt mot DINA-
systemet. 
 
Fredrik: Finns det läge för att göra en testmigrering i Uppsala nu under våren? Monika: 
Skulle kunna vara intressant men för övrigt inväntas webbklienten sett ur Uppsalas 
perspektiv. 
 
En heltidstjänst på NRM för migreringsarbete och användarstöd ska utlysas. 
 
Klient för uppladdning av DNA-streckkoder 
HaV har kommit igång och finansiera delar av arbetet. Planering för arbetet är igång. Direkt 
på webben ska man kunna ladda upp datat. 
 
Utveckling av samlingshanteraren; Vega-centrets klient 
Några viktiga moduler börjar bli klara nu. Mediamodulen är undet testning. Sen ska en stor 
mängd bilder migreras in i mediamodulen. Taxonomimodulen kommer det att vara mycket 
arbete med, men målet är att vara klar till årets slut. Man kommer också att utveckla en 
klient för Vega-centret (centrum för mikroanalys av främst geologiska prover) för att hålla 
reda på de prover som analyseras där, och i samband med detta försöker man också få en del 
komponenter till samlingshanteraren utvecklade. 
 

7. Övriga frågor 
 
Användarworkshop 
En användarworkshop är på gång i mars. Teamet i Danmark har börjat utveckla ett 
webbgränsnitt för validering och datatvätt som påminner om Google refine, och som också 
är av intresse för svenska användare. Skulle kunna demonstreras på den planerade 
workshoppen.  
 
Styrgruppen förelsår att danskarnas webbgränsnitt och taxonomimodulen demonstreras på 
workshopen. 
 
Hur ser ekonomin och anställningsläget ut? 
Fredrik: Vi klarar oss med nuvarande bemanning av det centrala DINA-teamet (Ida och 
Kevin) på museimedlen i kombination med medel från VEGA-centret. Nästa år ser det 
mörkare ut, då museimedlen bara räcker till en tjänst. NRM inordnar nu en tillsvidaretjänst 
på heltid för migreringsarbetet, motsvarande Markus E:s arbete.  
 
Vi har inte fått tillgång än till VR:s utvärdering av ansökan om massidigitaliesring. 
Ämnesrådet var i vilket fall mycket positiv till ansökan, enligt uppgift. 
 



Oklart läge för regeringens budget som förväntas kunna ge en återställning av museistödet. 
 
Det pågår ett arbete med att söka pengar för infrastruktursatsningar som borde kunna rymma 
medel för såväl DINA som digitaliseringssatsningar. 
 
Digikult 
Per berättade om Digikult 
http://digikult.se/ 
 

8. Nästa möte 
Tisdag 14 april 14:00-16:00 

 


