
 

 
 

Ny ferielov 
 
Den 1. september 2020, træder en ny ferielov i kraft, hvor vi alle sammen overgår til samtidighedsferie. Det 
vil sige, at vi kan afholde vores ferie i takt med at vi optjener den. 
 
Men allerede fra 1. januar 2019 går vi ind i en overgangsperiode.  
 
Du skal være opmærksom på: 
Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, optjener vi den sidste ferie efter den gældende ferielov.  
 
Vi optjener 16,64 dage, som vi kan afholde i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. 
 
Hvis du forventer, at skulle holde mere end 16,64 feriedage i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, vil 
det være nødvendigt at gemme nogle feriedage fra tidligere ferieår. 
 
Fra den 1. september 2020 starter samtidighedsferien. Vi optjener 2,08 feriedage pr. måned, som vi kan 
begynde at afholde samtidig med optjeningen. Ferien optjenes i et ferieår, der går fra 1. september til 31. 
august. Ferien kan afholdes i samme periode, og indtil 31. december. 
 
Vi har vedlagt lidt mere information om den nye ferielov 
 
Venlig hilsen 
 
  



 

 

Information om den nye ferielov 
 
 
 

Samtidighedsferie 

Illustration af ferieår og ferieafholdelsesperiode: 

Pr. 1. september 2020 vil alle medarbejdere have ret til samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at du 
ikke længere optjener ferie i kalenderåret (optjeningsåret) og afholder ferie i det efterfølgende ferieår fra 
den 1. maj til den 30. april. I stedet skal du afholde ferie i samme periode, som den optjenes. 
 
Du optjener stadig 2,08 dages betalt ferie pr. måned. Disse dage kan du efter forudgående aftale med din 
nærmeste leder afholde den efterfølgende måned. 
 
Ferien optjenes i ferieåret - fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år.  
 
Ferien kan afholdes i ferieafholdelsesperioden - fra den 1. september til den 31. december det efterfølgende 
år. 
 
Ferieåret er således på 12 måneder, og ferieafholdelsesperioden er på 16 måneder. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Overgangsperioden 

Når den nye ferielov træder i kraft, vil du have optjent et antal feriedage, der efter de tidligere regler ikke er 
afholdt endnu. Fra den 1. september 2019 vil du derudover begynde at optjene ny ferie, som kan afholdes 
løbende. Det betyder, at du vil have op til ti ugers betalt ferie i det første år med samtidighedsferie.  
 
Af hensyn til samfundets og arbejdsgivernes økonomi har regeringen besluttet at indføre en overgangsord-
ning, der sikrer, at du kan holde din sædvanlige ferie, men samtidig bevarer retten til den ferie, som du alle-
rede har optjent. Overgangsordningen træder i kraft den 1. januar 2019. 
 
Overgangsordningen kan opdeles i følgende perioder: 
 

 I perioden mellem den 1. januar 2019 - 31. august 2019 optjener du ferie, som skal afholdes fra 1. 
maj 2020 - 31. august 2020. 

 I perioden mellem den 1. september 2019 - 31. august 2020 optjener du ferie, som tilbageholdes 
hos Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. 

Den ferie, der tilbageholdes, kan du ikke afholde eller få udbetalt med det samme. Du får automatisk udbe-
talt de tilbageholdte feriemidler, når du opnår folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.  

  

 

 

 

Eksempel: 

Ferie mellem jul og nytår: 
Fra 1. september til 30. november optjener du 6,24 dages betalt ferie (3 måneder x 2,08 
dage). 
 
I december måned har du derfor ret til at holde 6,24 dages ferie. Er der 5 hverdage mellem 
jul og nytår, har du altså optjent ret til at holde betalt ferie mellem jul og nytår. 
 
Sommerferie: 
Fra den 1. december til den 30. juni optjener du 14,56 dages betalt ferie (7 måneder x 2,08 
dage), og du har en dag tilbage fra december, da du mellem jul og nytår brugte 5 dage. 
 
Du kan således aftale at afholde 15 dages ferie i juli måned. 
 
Efterårsferie: 
Fra den. 1. juli til den 31. august optjener du 4,16 dages betalt ferie (2 måneder x 2,08 dage) 
og du har samlet 0,8 dage tilbage fra sommerferien og juleferien.  
 
Disse resterende 5 dage kan bruges på efterårsferie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særligt om efteråret 2020 

Overgangsordningen betyder, at du som udgangspunkt ikke har optjent ret til at afholde 
betalt ferie i september 2020. Herefter optjener du 2,08 dage pr. måned til afholdelse den 
efterfølgende måned. 
 
Det betyder, at du alene har ret til at afholde 2,08 dages betalt ferie i oktober 2020 eller 
4,16 dages betalt ferie i november 2020.  
 
Du skal derfor indstille dig på, at det ikke muligt at holde en uges betalt efterårsferie i 2020, 
medmindre du gemmer nogle af de feriedage, du har optjent mellem den 1. januar 2019 og 
den 31. august 2019. 
 


