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Kommunikationsplan för Herbarium GB — 2018
Herbarium GB innefattar en dryg miljon exemplar av torkade växter och svampar som är inkorporerade i själva
herbariet. Utöver dessa finns det ca 3000 exemplar som ligger omonterade och ca 10 000 exemplar
(skolherbarier & andra gåvor) som inte är insorterade i huvudsamlingen. Herbariet är en materialkälla för såväl
internationell forskning av hög kvalité, som lokala biodiversitetsstudier.
Herbariet har 2 huvudsakliga uppgifter: tillhandahålla samlingarna för forskare och allmänhet och tillhandahålla
information och bilder på samlingarna.
Kommunikation om herbariet och samlingarnas existens sker främst genom etablerade nationella och
internationella organisationer som Herbarium GB tillhör, men även genom konferenser, publikationer och
genom webbsidan på GU.

För 2018 har Herbarium GB följande mål:
Mål för 2018
förbättra vår webbsida genom att:
• uppdatera listan med publikationer som använder
material från Herbarium GB.
• lägga ut en lista på herbarieexemplar som använts för
att ta fram DNA-sekvenser

Genomförande av målen
Claes P. söker ut Google Scholar i slutet av 2018 efter
Herbarium GB-publikationer.
Claes P. ligger på de person(er) som inte skickat
uppgifter på herbarieexemplar som använts för DNAstudier

Arbeta för att herbariets typbilder kan publiceras på
GBIF:s webbsida och se till att bilderna på Sveriges
virtuella herbarium märks med en ”kamera-ikon”

Claes Gustafsson kontaktar Anders Telenius på GBIF
för att undersöka möjligheten att publicera bilder; och
Claes G ligger på Nils Ericsson i Umeå att han
markerar våra bilder med kamera-ikoner.
Claes Gustafsson bör agera blåslampa på personal på
DINA-projektet samt vara aktiv på DINA-styrgruppsmöten så att samlingarna migreras så snart som
möjligt.

Förbättra tillgängligheten av samlingarna genom att
arbeta för att herbariets databaser migreras till DINA.
Det är dock ej sannolikt att en övergång inte heller
sker under 2018 då DINA-projektet har frångått
Specify och arbetar nu med att ta fram en ny databas.
Vid DINA-mötet den 29/11-17 fanns det indikationer
om att migrering skulle kunna ske under 2019.

Arbeta för att under 2018 göra iordning
en monter i entrén om herbariets
verksamhet och ta fram en film hur
växterna och svamparna insamlas och
används. Filmen är tänkt att publiceras
på vår webbsida och rulla på en
datorskärm i montern.
Arbeta för att vara med att visa upp
herbariet vid publika evenemang
arrangerade av Institutionen för
Biologi, Botaniska trädgården, och
GGBC, som t ex. deltaga på
”Fascinerande växters dag”
(”Biologiska mångfaldens dag”) och
t.ex. vetenskapsfestivalen.

Claes P, Claes G och Ellen Larsson
samlas i januari för att sätta ihop en
detaljerad plan för arbetet.
Claes Gustafsson får sedan
huvudansvaret för genomförandet.
• Claes P. kontaktar Jenny Klingberg
på trädgården vad planerna är inför
2018.
• Claes P pratar med Allison Perrigo
om GGBC

