
Forstå ferieloven på 10 minutter

Overgangsordning
Når vi går fra nuværende ferieordning med forskudt ferie til samtidighedsferie, har vi behov  
for en overgangsperiode. Her er de datoer, du skal forholde dig til i overgangsperioden:

•  1. januar - 31. august 2019 optjener vi ferie, som kan holdes 1. maj - 31. august 2020.
• 1. september 2019 - 31. august 2020 optjener vi ferie, som indefryses.
•  1. september 2020 starter ny ferieordning – hver måned sparer vi 2,08 feriedage op,  

som kan holdes den efterfølgende måned.
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Du optjener feriedage 
i et kalenderår, og må 
holde dagene i året efter 
fra 1. maj.

OBS!
Denne ferieordning  
stopper pr. 31. august 
2020.

Ferie og feriedage, du 
må holde i takt med, at 
du optjener dem. 

Her skelnes mellem et 
ferieår og en ferieafhol-
delsesperiode.

OBS!
Denne ferieordning star-
ter 1. september 2020.

Den periode fra 1. januar 
2019 til 31. august 
2020, hvor vi afslutter 
den gamle måde at 
optjene og holde ferie 
og gør klar til at gå over 
til samtidighedsferie.

En periode i overgangs- 
perioden, hvor et års 
feriedage for alle løn-
modtagere indefryses. 
Perioden går fra  
1. september 2019 til 
31. august 2020.  
Pengene bliver udbetalt 
den dag, du får ret til 
folkepension.

Læs mere på dataløn.dk/ferielov



Indefrysning af feriepenge
For ikke at få et år, hvor alle lønmodtagere får ret til at holde 
2 x 25 feriedage, bliver 25 feriedage holdt tilbage – eller 
indefrosset – i et fond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler.

Holder du ferie med løn, eller får du dine feriepenge udbe-
talt direkte fra din arbejdsgiver, har det ingen konsekvenser 
for dig.

Får du feriepenge udbetalt af FerieKonto,  
skal du læse med her:

Når din arbejdsgiver indbetaler dine indefrosne  
feriedage til FerieKonto, skal du betale skat af dem. 
FerieKonto indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler, 
som udbetaler dem til dig, når du får ret til folkepension. I indefrys-
ningsperioden skal du altså betale skat af penge, som du først får 
udbetalt, når du når folkepensionsalderen.

Samtidighedsferie
Ferieordningen er designet efter den måde, vi traditionelt  
holder ferie i Danmark:
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Barsel

Udbetaling af feriepenge  
Du kan holde ferie og få udbetalt 
dine feriepenge i takt med, at du 
optjener dem.

Ferie på forskud  
Har du ikke optjent nok dage  
til din ferie, kan du evt. lave en  
aftale med din arbejdsgiver.  
Dagene bliver bagefter modreg- 
net i din optjening af feriedage.

Forhindret i at holde ferie? 
4 uger overføres automatisk til  
næste ferieafholdelsesperiode. 
5. uge kan udbetales.

Fakta om samtidighedsferie

Læs mere på dataløn.dk/ferielov

Efterårsferien ligger efter ferieåret er slut, men  
indenfor ferieafholdelsesperioden som strækker 
sig frem til 31. december. Se figuren nedenfor: 


