
TIL MEDLEMMERNE
Marts 2019

Lønninger for perioden 1. marts 2019 til 29. februar 2020

Arbejdstid

Timeløn inkl. generelt funktionstillæg kr. 7,20 Uden Med

Vederlagsfri 

tjenestebolig

Vederlagsfri 

tjenestebolig

Løngruppe A kr. pr. time kr. pr. time

Medarbejdere 140,12 136,94

Løngruppe B

Medarbejdere med mindst 1 års praktisk arbejde efter det fyldte 18. år, samt 

medarbejdere med EFG/Erhvervsuddannelse med mindre end 1 års praktisk 

erfaring efter endt uddannelse.

Timeløn 145,01 141,83

Løngruppe C

Traktor-og maskinførere som har 4 års praktisk erfaring i landbrug og 

kursusbevis fra samtlige AMU-kurser svarende til den produktion i hvilken 

beskæftigelsen finder sted, og som har erhvervet praktiske forudsætninger for 

selvstændigt at kunne føre, vedligeholde samt udføre mindre reparationer på 

maskiner:

Samt

Staldpersonale, som har mere end 1 års praktisk erfaring og som har erhvervet 

kursusbevis fra samtlige AMU-kurser, svarende til den produktion i hvilken 

beskæftigelsen finder sted, og som har erhvervet praktiske forudsætninger for 

selvstændig at kunne passe en besætning:

Samt

Medarbejdere med EFG/Erhvervsuddannelse med mere end 1 års praktisk 

erfaring efter endt uddannelse:

Timeløn 147,01 143,83

Tillæg faglærte kr. pr. time

Til faglærte medarbejdere ydes et tillæg til samtlige arbejdstimer (inkl. overarbejdstimer) 4,50

Anciennitetstillæg kr. pr. uge

45,31

LØNOVERSIGT

Lønninger m.v. - fra og med 1. marts 2019 LANDBRUGSARBEJDE

Staldarbejde Den normale arbejdstid er indtil 37 timer pr. uge eller 296 timer i en 8 ugers periode og kan 

lægges på alle ugens dage, hele døgnet.

Til medarbejdere med et års uafbrudt beskæftigelse ydes et anciennitetstillæg på

Andet arbejde Den normale arbejdstid er indtil 37 timer pr. uge og kan lægges mandag til lørdag mellem kl. 

06:00 og 18:00
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Ungarbejdere kr. pr. time

17-årige (75%) 99,69

16-årige (65%) 86,40

14-15-årige (50%) 66,46

Overarbejdsbetaling - inkl. generelt funktionstillæg kr. 7,20 kr. pr. time

For 1. og 2. time efter normal arbejdstidstids ophør (+30%) 186,35

Derefter og for søn- og helligdage (+80%) 255,26

Tillæg:

Tillægsbetalinger

Forskydningstillæg(markarbejde) kr. pr. time

- indtil 2 timer før kl. 06:00 35,48

- indtil 2 timer efter kl. 18:00 25,46

Tillæg for staldarbejde kr. pr. time

-for arbejde inden for normal arbejdstid før kl. 05:00 om morgenen 21,24

kr. pr. dag

- for arbejde inden for normal arbejdstid på lørdag eftermiddag 129,72

- for arbejde inden for normal arbejdstid på søn- og helligdage 274,76

Værdi af kost og logi i 2018

Kost og logi kr.

- pr. måned 3.381,25

- pr. dag 112,71

Kost alene

- pr. måned 2.400,00

- pr. dag 80,00

- 1 hovedmåltid pr. dag 40,00

- 2 hovedmåltid pr. dag 65,00

Pensionsbidrag

Søgnehelligdags og fridagskonto

SH-fridagsbetaling udgør 6,75% af den ferieberettede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.

Fritvalgskonto

Opsparing til fritvalgskonto udgør 3,4% af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.

Forskudsbeløbet, der udbetales på søgnehelligdage, feriefridage samt overenskomstfastsatte fridage, udgør 

medmedarbejderens sædvanlige løn.

Bidraget til arbejdsmarkedspension (PensionDanmark) udgør i alt 12,99% af den ferieberettigede løn plus 

ferie- og søgnehelligdagsbetaling samt fritvalgskonto. Arbejdsgiveren betaler 2/3 og medarbejderen 1/3 af 

pensionsbidraget.

Betaling for at holde maskiner startklare til arbejdstids begyndelse (indtil 1/2 time før normal 

arbejdstid) udgør 1/2 timeløn.


