
 
 

KJØREBOK for sesongen:   ___________ 

 

   

Innehaver av tillatelsen: 
 

 

 Med kjøretøy: 
 

 

 
 
 

 

Periode: 
 

 

Andre førere: 
 

Antall turer godkjent i vedtak  
(framgår av tillatelsen, ikke antall rubrukker i kjøreboka): 

Formål med kjøringen: 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
   

 

 

  

 

 

 

Kjørerute:   
 
 

Fylles ut før turen starter2): Fyll ut umiddelbart etter turen  

Dato Km-
stand1) 

Tid 
start 

Transportør Antall 
skuter 

Km-
stand1): 

Kjørt 
km2): 

Tid 
slutt: 

Kjørt ti-
mer: 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

Saksnr.:

Kjøreboka skal oppbevares sammen med kjøretillatelsen og fylles ut før og etter hver 
tur.
I kjøretillatelsen finner du vilkårene som skal følges, blant annet antall turer.
Både kjøretillatelse/vedtak og kjørebok skal medbringes under transporten.

Etter avsluttet kjøring skal kjøreboka returneres, enten en har kjørt eller ei, helst til
sfinpost@statsforvalteren.no

eller  Dovrefjell nasjonalparkstyre, boks 987, 2604 Lillehammer

mailto:sfinpost@statsforvalteren.no


   

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

 Start km 
 

Start kl   Slutt km Kjørt km Slutt kl Kjørt tid 

Fylles ut 
før inn-
sending 

SUM 
km: 

 SUM timer:      

Kjøring fram til bestemmelsessted og retur føres som to turer.  
1) Ved manglende eller defekt km-teller anslås lengden ut fra kart. 
2) Gule felt skal være utfylt når kjøring starter.  Ved kontroll er manglende utfylling å se på som 

kjøring uten tillatelse. 
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