
 
Er du også i tvivl om, hvorvidt du vil få 
færre feriedage næste år på grund af 
den nye ferielov? Her får du et overblik 
over det forkortede optjeningsår og de 
overvejelser, som du allerede nu kan 
gøre dig i forbindelse med dine  
ferieønsker for 2020. 

Spørgsmål: Får jeg færre  
feriedage i 2020? 
 
Du mister ikke nogle af de feriedage, som du 
har optjent i overgangen fra den gamle til den 
nye ferielov. I stedet vil du kunne opleve, at du 
i året 2020 kan komme til at “mangle” nogle 
feriedage i perioder, hvor du måske normalt 
vælger at lægge din ferie.  

Det skyldes, at perioden til ferieoptjening er 
forkortet i 2019 som følge af overgangsfasen 
fra den gamle til den nye ferielov.  
Optjeningsperioden for feriedage går i år fra 
januar til september.

Hvor man normalt har 25 feriedage til  
rådighed fra maj til april, vil man fra 1. maj 
2020 til 31. august 2020 “kun” have 16,64 
feriedage på grund af den forkortede 
optjeningsperiode i 2019. Hvis du forventer 
at afholde mere end 16,64 dage med ferie i 
denne periode i 2020, bør du overføre  
feriedage fra året før. 

 

Svar: nej,

du vil ikke få færre feriedage, men du bør dog 
i god tid tænke over, hvordan du vil bruge dine 
feriedage i 2020. 
 
 

Ønsker du en lang sommerferie i 2020?

Hvis du ønsker en længere sammenhængende 
sommerferie i 2020, hvor antallet af  
feriedage overstiger 16,64, er konklusionen 
altså, at du allerede nu bør begynde at  
overveje at lægge nogle feriedage til side. 

Vil du holde efterårsferie næste år?

Når den nye ferielov træder i kraft fra 1.  
september 2020, går feriekontoen i nul.  
Derefter optjener du samtidighedsferie, hvilket 
svarer til 2,08 feriedage pr. måned, som kan 
afholdes løbende allerede efter første måned. 
2 hele dage rækker dog ikke langt til en hel 
efterårsferie. Ønsker du flere dage, skal du - 
medmindre tidligere feriedage er overført - 
tage en dialog med din arbejdsgiver om 
muligheden for forskudsferie eller ferie for 
egen regning.  
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