TRANSPORT
Gratis indenrigsfærger i juli for gående og cyklister
Med forslaget gøres det gratis for alle gående og cyklende at sejle mellem danske øer og danske
havne i hele juli. Cyklerne kommer også gratis med. Så der bliver rig mulighed for at besøge de
mange små og store danske øer i sommerferien. Ordningen dækker alle indenrigsfærgeruter.

Billigere færger til de små øer, samt Ærø, Fanø, Læse og Samsø i august og september
For at understøtte turismen på de små øer uden for sommerferien gøres det markant billigere at tage
færgen for såvel biler, cykler som gående til de danske småøer samt til Ærø, Fanø, Læse og Samsø.
Ordningen omfatter de øer, der er omfattet af tilskud til nedsættelse af færgetakster efter lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Det gøres gratis for biler med
handicapparkeringskort.

Reduktion af billetpriser på ruten Rønne-Ystad
Der afsættes midler til at reducere billetpriserne på ruten Rønne-Ystad i hele august og september.
Det gøres gratis for biler med handicapparkeringskort.

Rejsepas – 8 dages fri-rejse-billet med kollektiv transport
I skolernes sommerferie, fra den 27. juni til 9. august (i uge 27-32) gøres det muligt at rejse frit
rundt med kollektiv transport i hele landet i en sammenhængende periode på otte dage for et
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engangsbeløb på 299 kr. for voksne, 149 kr. for børn på 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis
ifølge med en voksen iht. gældende rejseregler. Billetten omfatter offentlige kollektive
transportformer, dvs. DSB- og Arriva-tog, busser, metro, lokalbaner og letbaner i hele landet. Der
udbydes i alt 50.000 billetter til fri kollektiv transport i hele landet, som sælges på DSB’s
hjemmeside efter først-til-mølle-princippet.

1 mio. Orange billetter over Storebælt i skolernes sommerferie
1 mio. Orange-billetter over Storebælt i skolernes sommerferie (uge 27-32). Prisen inkl. pladsbillet
vil være maksimalt 99 kr. for voksne med halv pris for børn på 12-15 år. Børn under 12 år rejser
gratis ifølge med en voksen iht. de gældende rejseregler.
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OPLEVELSER
Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse
Midlertidig forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse, hvor der sker indberetning,
fra 41.800 kr. til 60.000 kr. i indkomståret 2020. Det vil være en lempelse for udlejere af
sommerhuse, der har lejeindtægter over 41.800 kr. årligt, og vil samtidig øge tilskyndelsen til at
udleje sommerhuse i 2020, hvilket kan skabe mere aktivitet og beskæftigelse i
sommerhusområdet.

Styrket indsats for genstart af turismen i både hovedstaden og i kyst- og naturturismen
Der afsættes hhv. 15 mio. kr. til Wonderful Copenhagen og 15 mio. kr. til Dansk Kyst og
Naturturisme, til aktiviteter der skal understøtte genstart af turismeerhvervet i både hovedstaden og
resten af landet. Initiativet ligger i forlængelse af at der med Aftale om udfasning af hjælpepakker,
stimuli-initiativer og eksportinitiativer allerede er afsat 50 mio. kr. til VisitDenmarks indsats, og alle
aktiviteter vedr. international markedsføring skal koordineres med VisitDenmark.

Boost af Ø-passet og ø-turismen
Boostet vil indebære, at Landdistrikternes Fællesråd opdaterer og udbreder Ø-passet, så det kan
komme ud og gøre glæde og gavn hos endnu flere danskere, ligesom der igangsættes andre
initiativer der skal booste ø-turismen.

Madkulturelle sommerevents og -oplevelser i hele landet
Der gennemføres en række gastronomiske og madkulturelle events rundt i hele landet og på
øerne. Det giver ekstra oplevelser i løbet af sommerferien, et indblik i de forskellige egnes lokale
specialiteter og inspiration til mad lavet fra bunden.

Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark
Etablering af et dansk cykelknudepunktssystem med afmærkning af cykelvenlige strækninger efter
hollandsk inspiration. Et knudepunktsystem giver cykelgæster mulighed for at planlægge lige netop
den cykeltur, de ønsker, og destinationer og turismeaktører kan lave skræddersyede ruteforslag
tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. Det nye system skal integreres med de nationale
cykelruter og supercykelstierne, og skal sammentænkes med øvrige indsatser for rekreativ
infrastruktur. Udvikling af cykelknudepunktsystemet forankres i Dansk Kyst- og Naturturisme og vil
både bestå af en landsdækkende kortlægning af cykelvenlig infrastruktur, udvikling af nationalt
skiltekoncept og digital platform, gennemførelse af pilotprojekter i udvalgte kommuner, samt
udbredelse af konceptet.
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Flere forenings- og idrætsoplevelser for danskerne
Forenings- og idrætslivet skal være med til at give danskerne gode kulturoplevelser; lokale
motionsløb, sangaftner, ældresportsstævner med sportsgrene for ældre, foredrag mv.
Der afsættes derfor 50 mio. kr. til en pulje i 2020, som lokale idrætsforeninger under DIF og DGI,
samt medlemsorganisationer under DUF (lokale spejderforeninger samt kulturelle, sociale,
religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, og udvekslingsorganisationer dog ikke
politiske ungdomspartier) kan søge til at skabe aktiviteter og oplevelser for danskerne i sommeren
2020.

Udvidelse af pulje til lokale idræts- og spejderforeninger
Regeringen og alle Folketingets parter (undtagen NB) har indgået Aftale om ekstraordinært tilskud
til lokale idræts- og spejderforeninger af april 2020 for at afbøde de økonomiske konsekvenser,
som foreninger oplever på grund af aflyste arrangementer, manglende indtægter mv. som følge af
nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. Der blev i aftalen afsat 50,0 mio. kr. i 2020.
Den eksisterende ordning kan forøges med yderligere midler. Midlerne fordeles via de tre
foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og ungdomsområdet til lokalforeninger, og som
administreres af hhv. Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI i
fællesskab samt Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Halv pris på billetter til kulturoplevelser
Kulturarrangører/-institutioner mv. får mulighed for at indføre halv pris på entrebilletter til kultur- og
foreningsoplevelser i skolernes sommerferie (27. juni-9. august 2020) samt 25 pct. rabat på
sommer-camps.
Følgende tilbud er omfattet af ordningen, der giver mulighed for at indføre halv pris på
entrebilletter: Cirkusser, museer, revyer, spillesteder og orkestre, teatre, Folkeuniversitetet,
foreningsaktiviteter, Videnspædagogiske aktivitetscentre og Zoologiske anlæg. Sommercamps
(organiserede idrætsaktiviteter for børn) er omfattet af ordningen med 25 pct. rabat.

Sommeraktiviteter på højskoler
Der afsættes en bevilling til højskolerne til understøttelse af højskolernes sommeraktiviteter.
Bevillingen administreres af Højskoleforeningen.

Aktivitetspulje til kunstneriske aktiviteter
Flere borgere skal have mulighed for at opleve levende kunst og kulturelle aktiviteter i hele Danmark.
Derfor styrkes professionelle kunstnere og kunstnergrupper, kunst- og kulturinstitutioner og
foreninger inden for kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur,
foredrag, musik, scenekunsts mulighed for at lave optrædener, udstillinger mv. i en coronatid.
Bevillingen giver mulighed for at mange flere af disse kan realiseres til gavn og glæde for danskere
i hele landet i sommermånederne.
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LOKALOMRÅDET
Gratis tilbud om lokale aktiviteter til ældre over 65 år
+ 65 årige tilbydes gratis deltagelse i de lokale aktiviteter henover sommerperioden og resten af
2020. Det kan fx være ture ud i det danske sommerland, besøge seværdigheder, fællesspisning,
foredrag eller fisketure osv. arrangeret af de lokale foreninger. Der skal være tale om tilbud, som
ikke er omfattet af kommunernes forpligtelser efter lov om social service.

Dagsture til plejehjemsbeboere
Beboere på plejehjem mv. tilbydes en gratis udendørs dagstur arrangeret af kommunen henover
sommerperioden og resten af 2020. Det kan fx være besøg på udendørs seværdigheder herunder
guidede ture, ture til stranden eller en tur i zoologisk have.

Dagsture for beboere på socialpsykiatriske og andre botilbud
Med initiativet gives der støtte til dagsture eller andre sociale udendørs aktiviteter for beboere på
socialpsykiatriske og andre botilbud henover sommeren og resten af 2020. Midlerne skal gå til at
dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/aktiviteterne, som fx transport,
bespisning og entrebilletter, ekstra personaleressourcer samt ekstra udgifter forbundet med at
overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer.

Gratis handicaptransport i sommerferien
Der indføres to gratis ture på max 50 km med handicaptransport over sommeren for alle, der er
visiteret til handicaptransport.
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