
Q and A om Sæsonpakken 

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere – ansøgningsfrist 31. august 

 

 

Ordningen er baseret på de samme principper som i de eksisterende hjælpepakker 

 

Hvad er adgangskravene? 

1. Omsætningsnedgang på min. 50% i 3 måneder 

2. Dokumentere at man har sæsonbetonet arbejde 

3. Dokumentere at det er på baggrund af aflysning grundet Covid-19 

4. Arrangementer over 500 personer 

5. Krav at arrangøren for det givne arrangement kan få kompensation i henhold i arrangørpakken. 

 

Hvem kan søge? 

- Selvstændige og kunstnere med sæsonbetonet arbejde. 

 

Hvad er sæsonbetonet arbejde? 

- Arbejde hvor indtjeningen stiger i løbet af sommersæsonen.  

(Sommersæsonen er fastlagt som 1. maj til og med 31. juli eller 1. juni til og med 31. august) 

 

Hvordan regner man sig frem til om man har sæsonbetonet arbejde? 

- Måden man finder frem til om man har sæsonbetonet arbejde er, at man selv vælger et reference-

år og udregner ens gennemsnitlige indkomst på månedsbasis i det givne. I den sæson man har valgt 

(1. maj til og med 31. juli eller 1. juni til og med 31. august) skal der være en være en stigning på 50 

%.  

 

Eksempel: Man havde i 2017 en gennemsnitlige indtægt på kr. 20.000 kr. om måneden og i perioden 1. maj 

til og med 31. juli tjente man 30.000 kr. 

 

Hvilken periode dækker ordningen? 

- Man kan få denne ekstra kompensation i 3 måneder. Man vælger enten 1. maj til og med 31. juli 

eller 1. juni til og med 31. august.  

-  

 



Hvordan dokumenterer man at aflysningen ergrundet Covid-19? 

- Man fremsender kontrakter mv. 

 

Hvad kan man få? 

- 90 % af ens omsætningsnedgang – dog maksimalt 37.000 kr. (samlet set 111.000 kr. da det kun er i 

3 måneder) 

 

Hvad hvis man har fået udbetalt kompensation fra anden hjælpepakke? 

- Så sker der modregning for de 3 måneder man får fra sæsonhjælpepakken, men man kan stadig 

fastholde eller ansøge i de eksisterende hjælpepakker. 

 


