
LØNNINGER FOR FORÆDLINGSVIRKSOMHEDER 

under den fødevareindustrielle overenskomst 

gældende pr. 1. marts 2021 

 

 

VOKSNE ARBEJDERE 

 

Ugeløn 

 

Grundløn ......................................................................................... kr. 2.255,15 

Akkordafsavnstillæg .......................................................................... kr. 292,30 

Timetillæg ....................................................................................... kr. 3.056,20 

 kr. 5.603,65 

Timeløn 

 

Grundløn ......................................................................................... kr. 60,95 

Akkordafsavnstillæg .......................................................................... kr. 7,90 

Timetillæg ....................................................................................... kr. 82,60 

 kr. 151,45 

Unge mellem 16 og 18 år 

Over 16 år - under 17 år                kr.                92,71 

Over 17 år - under 18 år                kr.                96,00 

 

Branchetillæg 

 

Branchetillæg til medarbejdere der har 6 måneders anciennitet eller derover udgør kr. 3,15 pr. 

time. 

 

Er der ikke indgået en lokalaftale om en hel eller delvis tilslutning til rammeaftalen vedr. 

metodeudvikling og akkord, betales et branchetillæg på kr. 5,25 pr. time. 

 

Akkordbasis 

 

Jfr. Rammeaftalens § 13 udgør pr. time kr. 65,29, svarende til 108,82 øre pr. minut. 

 

Slagte- og renselinie plus 7 %. 

 

For elever, der deltager på akkord efter det første læreår, udgør akkordbasis 75 % af de 

voksne arbejderes betaling ved samme præstation. 

 

Elevlønninger 

 

 Grundløn Akk.afs. Timetillæg Pr. time Pr. uge 

 kr. kr. kr. kr. kr. 

 

Under 18 år 32,01 4,15 43,38 79,53 2.942,51 

Over 18 år 44,80 5,81 60,71 111,32 4.118,84 

Over 20 år 51,21 6,64 69,40 127,24 4.707,88 

Voksenelever 60,95 7,90 82,60 151,45 5.603,65 

 

Overarbejde 

 

For alle overarbejdstimer betales et tillæg på ..................................... kr.  86,29 pr. time 

 

Overarbejdstillæg for elever over 18 år  ............................................ kr.  65,84 pr. time 

Overarbejdstillæg for elever over 20 år ............................................. kr.  78,27 pr. time 

Overarbejdstillæg for voksenelever ................................................... kr.  86,29 pr. time 

 

  



Arbejde på daghold lørdag/søndag 

 

For timer mellem kl. 14.00 og kl. 22.00 ydes et tillæg på .................... kr. 19,28 pr. time 

For timer mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 ydes et tillæg på .................... kr. 22,32 pr. time 

 

Forskydning, holddrift, deltids- og rengøringsarbejde 

 

For timer mellem kl. 18.00 og kl. 22.00 ydes et tillæg på .................... kr. 19,28 pr. time 

For timer mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 ydes et tillæg på .................... kr. 22,32 pr. time 

 

Holddriftsarbejde i lørdagsdøgnet 

 

For timer mellem kl. 14.00 og kl. 22.00 ydes et tillæg på .................... kr. 48,41 pr. time 

For timer mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 ydes et tillæg på .................... kr. 64,56 pr. time 

 

Holddriftsarbejde i et søn- og helligdagsdøgn 

 

Alle timer ydes et tillæg på .............................................................. kr. 86,29 pr. time 

Herudover ydes der yderligere mellem kl. 18.00 og kl. 22.00 ............... kr. 19,28 pr. time 

og mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 ...................................................... kr. 22,32 pr. time 

 

Skifteholdsudligningstillæg  

(3 timer á kr. 151,45):34 timer ........................................................ kr. 13,36 pr. time 

 

Weekendarbejde 

 

Lørdagsdøgnet 

For timer mellem kl. 14.00 og kl. 22.00 ydes et tillæg på .................... kr. 48,41 pr. time 

For timer mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 ydes et tillæg på .................... kr. 64,56 pr. time 

 

Søndagsdøgnet 

For alle timer ydes et tillæg på ......................................................... kr. 86,29 pr. time 

 

Diverse satser 

 

Slagtning af dyr: 

For alle huder og skind, der leveres snitfrie fra slagtningen og  

for huder, der sorteres som prima afbankede huder betales ................. kr.     5,57 pr. stk. 

 

Kuldetillæg: ................................................................................... kr.  8,12 pr. time 

 

Forskydning af spisepauser .............................................................. kr.  6,07 pr. gang 

 

Delvis fravær  ................................................................................ kr.  143,85 pr. time 

Løn under sygdom  ......................................................................... kr.  143,85 pr. time 

Barns sygdom  ............................................................................... kr. 143,85 pr. time 

Hospitalsindlæggelse  ..................................................................... kr. 151,90 pr. time 

 

Fritvalg 

Pr. 1. marts 2021 udgør fritvalg 8,2 % af medarbejderens ferieberettigede løn. Pr. 28. februar 

2022 stiger den til 9,2 %. 

 

Barsel 

 

Pr. 1. marts 2021  

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, 

dog max. kr. 184,00 pr. time/kr. 29.501,00 pr. måned. 

 


