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AFS/Produktion/Corona 

Når vi taler om Afrikansk svinepest i Tyskland, føles det ganske tæt på os. 

Og et udbrud i Danmark, vil have katastrofale følger. Men indtil videre 

har fundene heldigvis ikke haft den helt store betydning for danske grise-

producenter, med omkring 500 kilometer mellem de fundne, døde 

vildsvin og den danske grænse, er trusselsbilledet ikke så alvorligt i 

skrivende stund. 

Markedssituationen er præget af ASF i Tyskland og de meget brede 

markedsadgange gør, at de danske slagterier ikke bliver lige så påvirket af 

ASF - som er tilfældet for Tyskland. Dog er det europæiske marked meget 

nervøs lige pt.  

Produktion 

Vi må glæde os over en øget tilgang af slagtesvin samt øget produktion 

med udbening samt pakning på de danske anlæg. Danish Crown er i gang 

med at ansætte 375 nye medarbejder.  

Himmerlandskød har offentliggjort, at de vil bygge et nyt kreaturslagteri 

lige uden for Ålestrup, med en slagtekapacitet på 150.000-160.000 slagt-

ninger om året. Slagteriet skal stå færdig primo 2022. 

Corona 

I forbindelse med den sidste tids udvikling i Covid-19 virus, har flere 

virksomheder lavet yderligere tiltag - eks. mundbind og 

temperaturmålinger. 

Igen er der steder, hvor dette sker uden dialog mellem ledelse og Til-

lids/Arbejdsmiljørepræsentanter. 

Det er vigtigt, at man får drøftet og afklaret, hvordan man håndterer de 

forskellige udfordringer - der kan opstå, og hvad man gør for at håndtere 

dette? Hvad med dem, der ikke kan bruge mundbind? Hvordan sikrer vi, at 

de skiftes ofte? Har vi områder, hvor det ikke er nødvendigt at bruge mund-

bind? Hvordan følger vi op på sygemeldinger og anmeldelser til Arbejdstil-

synet? Samt selvfølgelig mange andre spørgsmål.  
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Kontakt NNF for hjælp og vejledning, også vedr. Arbejdsmiljøloven og reg-

lerne. 

Følgegruppen og Netværk 

Vores forretningsudvalgsmøder samt følgegruppemøder i slagter-industri 

bliver i denne tid afholdt som Skype-/Teams møder pga. Corona.  

De forskellige netværk under overenskomsterne planlægger nye møder 

sidst på året, forudsat at det er muligt at mødes, i forhold til den aktuelle 

udvikling.  

Samtidighedsferie og udbetaling af feriepenge  

Den nye ferielov, som er trådt i kraft den 1. september 2020, har 

selvfølgelig givet forskellige spørgsmål og drøftelser på virksomheder, der 

selv administrer feriepengene. 

I forbindelse med et spørgsmål, om brugen af fradrag ved udbetaling af fe-

riepengene, er der tillidsrepræsentanter, der har fået oplyst af virksomhe-

den, at der efter vejledning fra SKAT - ikke anvendes fradrag. 

Det betyder, at der er virksomheder, der ikke anvender fradrag ved udbe-

taling af feriepenge, men at fradraget for f.eks. 3 ugers ferieafholdelse 

”gemmes” og anvendes senere i forbindelse med alm. lønudbetaling. 

Hvis ikke din virksomhed allerede har oplyst, hvordan de håndtere fradrag 

ved udbetaling af ferie, opfordres du til at spørge, så du er informeret om, 

hvorvidt de anvender fradrag ved udbetaling af feriepenge eller 

efterfølgende ved lønudbetaling. 

Uddrag af vejledningen fra SKAT, som er offentliggjort den 20. august 2020: 

Feriepenge optjent efter den nye ferielov pr 01.09.2020 skal, når feriepen-

geudbetaler ikke er FerieKonto eller en feriekasse, først beskattes, når de 

udbetales i forbindelse med ferieafholdelse. Det giver anledning til at ændre 

reglerne for brug af fradrag fra hovedkortet, når det drejer sig om optjente 

feriepenge for timelønnede, der beskattes ved optjening. 
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For at ensrette reglerne for ansatte hos arbejdsgivere, der bruger Ferie-

Konto/feriekasse og arbejdsgivere, der først skal beskatte feriepengene ved 

udbetaling, er det besluttet at vejlede om ikke at anvende fradrag i forbin-

delse med beskatning af feriepengene. Det gælder både i det tilfælde, hvor 

der beregnes skat ved optjeningen (arbejdsgiver anvender FerieKon-

to/feriekasse), og i de tilfælde, hvor beskatning først sker ved udbetaling. 

Udbetaling af indefrosne feriepenge  

Har du opsparet feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. marts 

2020, er der nu åbnet mulighed for at få udbetalt 3 ugers ferie. 

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge er FRIVILLIG.  

I perioden fra den 29. september og frem til 1. december 2020, kan man på 
Borger.dk bede om at få dem udbetalt. 

Udbetalingen sker op til to uger efter, man har bedt om pengene, og de be-
skattes som almindelig indkomst. 

Hvis man ikke beder om sine feriepenge inden den 1. december 2020, 
bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, 
medmindre man inden da, af andre grunde, trækker sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene. 

Se link: 

https://www.nnf.dk/nyheder/2020/september/nu-kan-du-fa-udbetalt-tre-
ugers-indefrosne-feriepenge/ 

Anmelde snyd med fødevare 

Desværre er det nødvendigt med en mulighed for at anmelde snyd med fø-

devarer. Siden 2016 har der været en ordning, hvor man kan anmelde til 

myndighederne, hvis man oplever snyd - eller har mistanke om, at der bli-

ver snydt med fødevaresikkerheden. 

Ordningen er nu blevet forbedret, så der er bedre sikkerhed for, at det er 

anonymt. 

https://www.nnf.dk/nyheder/2020/september/bedre-mulighed-for-at-

anmelde-snyd-med-fodevarer-anonymt/ 

https://www.nnf.dk/nyheder/2020/september/nu-kan-du-fa-udbetalt-tre-ugers-indefrosne-feriepenge/
https://www.nnf.dk/nyheder/2020/september/nu-kan-du-fa-udbetalt-tre-ugers-indefrosne-feriepenge/
https://www.nnf.dk/nyheder/2020/september/bedre-mulighed-for-at-anmelde-snyd-med-fodevarer-anonymt/
https://www.nnf.dk/nyheder/2020/september/bedre-mulighed-for-at-anmelde-snyd-med-fodevarer-anonymt/
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Fødevareforbundet NNF - Nyhedsbrev 

Forskellige aktuelle nyheder samles i et Nyhedsbrev, der sender ud ca. en 

gang om ugen på mail. Har du ikke allerede tilmeldt dig dette Nyhedsbrev, 

så besøg endelig vores hjemmeside www.nnf.dk og udfyld oplysningen ne-

derst på siden, så du kan begynde at modtage Nyhedsbrevet fra Kommuni-

kationsafdelingen. 

Fødevarer - Slagter - Butik og Mejeri Nyhedsbreve 

Fik du ikke lige set det sidste Nyhedsbrev fra området, er du interesseret i 

hvad der skrives om på andre områder, kom du i tvivl om hvad der nu lige 

stod, så er det selvfølgeligt stadig en mulighed at se tidligere Nyhedsbreve. 

På hjemmesiden er der under overenskomster - nyt fra områderne - et 

arkiv med alle nyhedsbrevene: 

https://www.nnf.dk/overenskomst/nyt-fra-omraderne/arkiv-nyt-fra-

omraderne/ 

Forslag/Spørgsmål 

Kom stadig gerne med forslag til emner, der kan være relevante at skrive 

om. 

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os eller din tillidsrepræ-

sentant, hvis du har spørgsmål. 

Venlig hilsen 

Forhandlingssekretær 

Tom Jensen 
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