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I mitt 5. år med Elektronisk Kubekort har jeg stadig mer nytte av dette 

verktøyet. Systemet hjelper meg med stort og smått som det er viktig å 

huske på i det daglige arbeid med bifolkene. Etter hvert som jeg har 

blitt mer bevisst og systematisk når det gjelder utskifting og avl av 

dronninger er informasjonen jeg har registrert i systemet til uvurderlig 

hjelp. Systemet forenkler også mine oppgaver som testvert for Norges 

Birøkterlag. Kort sagt: Elektronisk Kubekort gjør min birøkt både mer 

effektiv og mer interessant. 

Nyheter våren 2019 

Vi har nå lagt ut en ny versjon (Versjon 2.20) av Elektronisk Kubekort. Denne versjonen inneholder 

følgende nyheter: 

• Ny Portalside «Mine bifolk» 

Når man logger seg inn i Portalen vil 

man nå møte en oversikt vi har kalt 

«Mine [antall] bifolk». Bifolkene er 

angitt med nummer samt årstall og 

merke for dronningen. Ved å velge 

en kube får man detaljert 

informasjon om kuben og, 

dronningen samt alle observasjoner og tiltak som er registrert i løpet av sesongen.  

Ønsker man å se registreringene for en bigård samlet, velger man som før «Historikk aktive kuber». 

• Dronninginformasjon tilgjengelig ved registrering 

Når man skal gjennomføre inspeksjon av et bifolk er det ofte 

nyttig å ha informasjon om dronningen. Denne informasjon 

(rase/år/merke) vises nå som en del av registreringsrutinen for 

observasjoner og/eller tiltak. 

 

• Forhåndsutfylt registrering av styrke  

For å gjøre registrering av observasjoner så enkel og rask som 

mulig er en rekke observasjoner forhåndsutfylt med 

normal/forventet verdi. Også feltet «Styrke» (antall tavler 

dekket av bier) vil nå være forhåndsutfylt med resultatet fra 

forrige registrering. Ved registrering av ny inspeksjon vil man da 

umiddelbart vite hvordan kuben har utviklet seg siden sist. 

• Kartvisning 

På grunn av endret policy fra Google har det i en periode vært feil i kartet som viser plassering av 

bigården. Vi har nå skaffet oss de nødvendige rettigheter slik at kartet vises riktig. 
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Informasjon fra tidligere år 

Jeg minner om at man i Portalen også finner historikk fra inspeksjoner 

og annen informasjon fra tidligere år. Denne finner man ved først å 

velge årstall øverst til venstre i skjermbildet.  

Tegning eller fornyelse av abonnement og endring av 

passord. 

Abonnement på Elektronisk Kubekort tegnes på nettsiden www.kubekort.no . Har du tidligere 

registrert et abonnement som er utløpt kan dette fornyes eller aktiveres ved å logge inn på 

https://portal.kubekort.no . Velg «Abonnement» under «Admin» til venstre i menyen og velg der 

etter ønsket abonnement. I samme rutinen kan du også endre passordet dersom du ønsker et 

selvvalgt passord. 

Ny epostadresse? 

Har du tidligere tegnet abonnement på epostadresse som du ikke lenger bruker kan du sende en mail 

til kubekort@kube.no. Vi endrer da brukernavnet ditt til ny epostadresse slik at du får med deg alle 

dine tidligere registreringer videre. 

Prøve igjen? 

Det har skjedd mye med Elektronisk Kubekort siden første versjon ble lansert i mai 2015. Om du var 

blant de første som prøvde ut systemet og ikke har brukt det på en stund er det kanskje verd å prøve 

igjen? Kontakt oss gjerne på kubekort@kube.no om du trenger hjelp til å komme i gang! 

Ønsker dere alle en interessant og utbytterik sesong😊 

Vennlig hilsen 

Kurt Birkeland 

Kube Birøkt AS 
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