
 

Minnesanteckningar DINA-SE styrgrupp, Skype-möte 2015-09-04  kl. 14.00-16.00 

Närvarande: Monika Myrdal, Markus Englund, Claes Persson, Ulf Arup, Fredrik Ronquist, Oskar 

Kindvall, Per Lekholm, Karin Karlsson 

 

 

1. Val av mötesordförande och sekreterare. 

Fredrik Ronquist ordförande och Karin Karlsson sekreterare. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Godkändes med ett tillägg under punkt 11. Övriga frågor: Studiebesök Leiden, Anders 

Telenius. 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Godkändes. 

 

4. Personalförändringar (Karin) 

 Markus Englund tjänstgör 100% fr o m 150831. 

 En konsult startade i gruppen på NRM i måndags på 50% och kommer arbeta fram till 

30 november med kravanalysarbete för  nytt gränssnitt ”DINA Collection Manager”. 

 

5. Migreringsarbetet – en lägesuppdatering (Kevin, Markus, Karin): 
 

 Geologi, NRM 

Jörgen Langhof mfl på GEO arbetar med att få ordning på taxonomin, uppföljningsmöte 

med Kevin nästa vecka. 

 

 Göteborgs naturhistoriska museum 

Migreringsarbetet i Göteborg har kommit igång bra och det pågår en febril aktivitet bland 

i princip alla som arbetar på samlingsavdelningen. Christian Isenvadh arbetar hårt med att 

förbereda data för import till Specify och delar ut uppgifter för att tvätta data i nära 

samarbete med Kevin Holston och Charlotte Jonsson. Det råder en positiv och 

målmedveten stämning. Mer information om projektet finns här: 

http://www.dina-project.net/wiki/G%C3%B6teborg_Natural_History_Museum_-

_migrations 

 

 Botanik, NRM 

Markus arbetar med att dokumentera sitt python-script för batch-upladdning av BOT-data 

till Specify som sedan kommer göras tillgängligt på https://github.com/DINA-Web. FR: 

hur koordineras Evolutionsmuseet migrering med BOT migreringen? MM deltar i BOT-

projektets möten. MM: avvaktar nytt gränssnitt. CP: Finns en tidsplan för  migreringen av 

Göteborgs Herbarium? ME: skriver en rapport från mötet i maj och efter det kan 

diskussionen tas upp om när Göteborgs Herbarium kan migreras. De är redo att börja 

använda Specify, det skulle vara en klar förbättring i jämförelse vad de har i dag både vad 

gäller system och drift av servar. 

 

 Zoologi, NRM 

Lisa Sundström arbetar vidare med däggdjursdatabaserna och har börjat analysera 

fågeldatabaserna. Beräknas vara klart för en testmigrering till Specify innan årets slut. 

 

 MFÖ, NRM 

Ny koordinator ska anställas på MFÖ som ska registrera allt som kommer in via ZOO och 

MFÖ till miljöbanken. Finns mycket synergier här mellan ZOO och MFÖ som är bra om 

http://www.dina-project.net/wiki/G%C3%B6teborg_Natural_History_Museum_-_migrations
http://www.dina-project.net/wiki/G%C3%B6teborg_Natural_History_Museum_-_migrations


vi kan ta vara på. Vi arbetar vidare på att få fortsatta resurser för DINA/IRIS och Lisa 

nästa år. 

 

 Paleontologi, NRM 

Överenskommelse med Vivi att avvakta till januari 2016 för att återuppta 

migreringsarbetet. Eventuellt behövs en omprioritering och ytterligare senarelägga detta 

för att ta tillvara på synergierna mellan ZOO och MFÖ. Hänger på ett positivt besked om 

att Lisa kan få fortsätta med DINA/IRIS 50% 2016.  

 

Övriga kommentarer: 

Lund: Ulf Arup lyssnar in. Får förstärkning till årsskiftet med en ny chef för biologiska 

museet, men Ulf fortsätter som ställföreträdande chef. Den nya chefen Niklas Wahlberg 

kommer arbeta mer med inriktning på ledning och strategiska frågor. Ulf kommer med all 

sannolikhet fortsätta med stora delar i sin nuvarande roll. FR: Hur tänker Lund kring 

deltagandet i DINA-projektet? UA: Vi är förbundna att gå med i det här förr eller senare, 

men det råder delade meningar om när och hur. 

 

Monika Myrdal: Johan Kjellman ansvarig för mineralogisamlingen i Uppsala vill att vi 

ska vi bygga en databas för mineralogi i höst. MM är glad att intresset och behovet nu 

finns. KK ordnar ett särskilt möte med Kevin, Monika, Jörgen Langhof (NRM) och Johan 

för att undersöka möjligheterna att implementera Specify även i Uppsala för deras 

mineralogisamling. 

 

6. Arbetet med DINA Web (Karin) 

 

 Naturforskaren -  nya bilder på bärfisar. Trollsländor och gräshoppor har också 

levererats av Göran Liljeberg i bättre upplösning. En önskvärd ny funktion för 

Naturforskaren är att på ett bättre sätt på första sidan visa att nya bilder lagts till. 

Exempel på bärfis med nya bilder: 

https://dina-web.net/naturalist/species/6eee6e78-9c9a-4ec1-9667-7fce82987f7b 

 

 Naturfynd – inget nytt och ingen utveckling planerad 2015. 

 

 Naturarv – inget nytt och ingen utveckling planerad 2015. 

 

 DNA-nyckeln – outnyttjade resurser 2015 från HaV motsvarande 2 månaders utveckling. 

Vi vill förbättra sökfunktionen med sökning utifrån taxon, bättre sökresultatssida samt 

koppling till BOLD. 

 

 Centralt låneformulär – lanserades i mitten av augusti. Finns länkad från ZOO:s  sidor 

på www.nrm.se. Direktlänk www.dina-web.net/loan Vi har fått positiv feedback från 

användare i Finland som tyckte det var en enkel och logisk lösning för låneförfrågan. 

 

 Vegadare – sista sprintmöte planerat den 6 oktober. Om sista leveransen godkänns av 

användarna och inga stora förändringar krävs bestämmer vi ett releasedatum till någon 

gång i slutet av oktober/början av november.  

 

7. ”DINA Collection manager” – kravanalysarbete (Karin) 

Vi kommer att gå igenom och ytterligare definiera de krav som inkommit under de två 

”workshoparna” som hållits under det gångna året. Vår konsult Mikaela kommer arbeta hos 

oss 50 % under 3 månader. Vår ambition är i en första fas att ta fram en prototyp av ett 

gränssnitt som stödjer ett enkelt arbetsflöde för databasregistering i nära samarbete med våra 

användare. Vi vill få en bra, kvalitetssäkrad grund att arbeta ifrån. 

 

https://dina-web.net/naturalist/species/6eee6e78-9c9a-4ec1-9667-7fce82987f7b
http://www.nrm.se/
http://www.dina-web.net/loan


8. Rapport från internationella DINA-konsortiet (Fredrik) 
CA – bidragit med en DNA-modul som är anpassad enligt DINA-web API standard. De bidrar 

också med viktiga synpunkter på tillgänglighet och säkerhet för våra applikationer. 

DK – DINA Data Tool och erfarenheter från deras migreringsarbete. 

EE – Taxonomi-modulen. 

 

9. SeIBER-ansökan (Fredrik) – inget nytt, vi avvaktar besked. 

Museistödet – Oskar Kindvall, AdB – Inte direkt insatt i frågan, men AdB har ännu inte fått 

några direktiv från regeringen hur pengarna ska användas. 

 

10. ENSE (Markus) 

Markus E har arbetat med två delar i ENSE: 

1) för att ENSE ska gå från att vara en databasstandard till att bli en standard för data. 

2) Geografisk standard för landskap och socknar. 

 

Diskussion: 

OK: Behöver vi en svensk standard? ME - Ja, vi har problem med t ex län och landskap idag. 

MM: Vi behöver gemensamma listor. OK: men det finns många organisationer som arbetar 

med dessa standarder. MM: har försökt att använda t ex ISO-listor, men det finns namn som är 

parallella. OK: Egentligen är det tillämpningar av standarder som vi behöver diskutera. ME: 

Men vi behöver en sockenlista som är gemensam för alla botaniska samlingar. De sockenlistor 

som finns i de botaniska samlingarna idag har stora avvikelser från t ex 

Riksantikvarieämbetets sockenlista.  

 

Alla var överens om att det att ENSE-arbetet bör läggas inom SeIBER.  

 

Det beslöts att Markus Englund ska dokumentera det som arbetats fram om läget för 

ENSE fram tills nu och lägga ut det på DINA-wiki. Det materialet kan sedan utgöra ett 

framtida diskussionsunderlag för en gemensam nationell syn på hur vi delar in landskap och 

socknar. DINA-SE meddelas när det är dokumenterat och tillgängligt. 

 

11. Övriga frågor 

Anders Telenius samordnar ett studiebesök till Naturalis, Leiden och deras  

digitaliseringsanläggning. Någon annan som är intresserad av att följa med? Kontakta Anders, 

anders.telenius@nrm.se Resan sker på egen institutions kostnad. Preliminärt i slutet av 

november. 

 

DINA-SE nästa möte 16 november 14-16 

 

mailto:anders.telenius@nrm.se

