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LØNOVERSIGT
Marts 2020

Lønninger m.v. - fra og med 1. marts 2020 SKOVBRUGSARBEJDE
Lønninger for perioden 1. marts 2020 til 28. februar 2021

Arbejdstid

Den normale arbejdstid er på 37 timer pr. uge og lægges mandag til fredag mellem kl. 06.00 og 18.00
kr. pr. time
Timeløn inkl. generelt funktionstillæg kr. 7,20
A-timeløn, uden erhvervserfaring
142,62
B-timeløn, min. 1/2 års praktisk, relevant erhvervserfaring efter det fyldte 18. år samt
medarbejdere med erhvervsuddannelse og mindre end 1/2 års praktisk erfaring efter
endt uddannelse.
147,51
Tillidsrepræsentanter m.fl. (ved tillidsmandsarbejde m.v.)
161,38
Tillæg faglærte og medarbejdere sidestillet hermed
kr. pr. time
Til faglærte medarbejdere ydes et tillæg til samtlige arbejdstimer (incl.
overarbejdstimer)
4,50
Anciennitetstillæg
kr. pr. uge
Til medarbejdere med et års uafbrudt beskæftigelse ydes et anciennitetstillæg på
45,31
Ungarbejdere
kr. pr. time
17-årige (75%)
101,57
16-årige (65%)
88,02
15-årige (50%)
67,71
Overarbejdsbetaling (tillæg)
kr. pr. time
For 1. og 2. time efter normal arbejdstidstids ophør (+30%)
42,09
Her ud over samt søn- helligdage (+100%)
140,31
Forskudttidstillæg
kr. pr. time
- indtil 2 timer før kl. 06.00
35,93
- indtil 1 timer efter kl. 18.00
25,86
Særlige timelønstillæg
kr.
Timelønsarbejde med motorsav, kratrydningssav, medhjælp ved udslæbning og
udkørsel, ved læsning af træ og pyntegrønt samt ved arbejde med
7,36
bekæmpelsesmidler og tjæreprodukter til plantebeskyttelse
Godtgørelse ved brug af egen motorsav pr. 1. marts 2020
kr.
Omkostningsrefusion til medarbejdere ved brug af egen motorsav på
timeløn og ved akkordarbejde (ikke feriepengeberettiget)
27,20
Akkordsatser
Akkordsatser og vejledende priser fremgår af særskilt oversigt.
Pensionsbidrag
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.

Søgnehelligdags- og fridagskonto
SH-fridagsbetaling udgør 6,75% af den ferieberettede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.
Forskudsbeløbet, der udbetales på søgnehelligdage, feriefridage samt overenskomstfastsatte fridage,
udgør medarbejderens sædvanlige løn.
Fritvalgskonto
Opsparing til fritvalgskonto udgør 4,0% af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom/
tilskadekomst.
Kørselsgodtgørelse og trailertillæg
Ligningsrådets satser for tjenestekørsel i egen bil (skattefri kørselsgodtgørelse)
kr. pr. km.
- indtil 20.000 km pr. år
3,52
- efterfølgende km
1,96
Trailertillæg: (ikke skattefrit tillæg)
- arbejdsgiverejet 15% af statens kilometertakst
- arbejder ejet 25% af statens kilometertakst

