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  9. marts 2017 

 
 

ORIENTERING OM OVERENSKOMSTAFTALE FOR 2017-2020 
 
Der er nu indgået overenskomstaftale med 3F for 2017 til 2020. 
 
 
Aftalen er indgået mellem Danmarks Fiskeriforening PO – Danmarks Pelagiske PO og 3F 
Transport, og så snart den nye overenskomst foreligger som folder, vil den blive udsendt. 
 
 
Hovedpunkterne i aftalen er: 
 
Satser fra 1. marts 2017 
Timeløn pr. 1. marts 2017: kr. 165,00. (Garantihyre pr. dag er 7,4 * 165 = kr. 1221,00) 
 
Pensionsbidrag pr. fiskedag: kr. 235,76 
(Arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget til Pension DK samtidig med lønafregningen. 
Arbejdsgiver betaler halvdelen af pensionsbidraget. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. 
Den resterende halvdel betales af samtlige ombord) 

 
Satser fra 1. marts 2018 
Timeløn pr. 1. marts 2018: kr. 167,00 (Garantihyre pr. dag er 7,4 * 167 = kr. 1235,80) 
 
Pensionsbidrag pr. fiskedag: kr. 241,09. 
(Arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget til Pension DK samtidig med lønafregningen. 
Arbejdsgiver betaler halvdelen af pensionsbidraget. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. 
Den resterende halvdel betales af samtlige ombord) 

 
Satser fra 1. marts 2019 
Timeløn pr. 1. marts 2017: kr. 169,00 (Garantihyre pr. dag er 7,4 * 169 = kr. 1250,60) 
 
Pensionsbidrag pr. fiskedag: kr. 246,42. 
(Arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget til Pension DK samtidig med lønafregningen. 
Arbejdsgiver betaler halvdelen af pensionsbidraget. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. 
Den resterende halvdel betales af samtlige ombord) 
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På grund af at der har været usikkerhed/uenighed om beregning af pensionsdage er som 
noget nyt aftalt følgende beregningsmodel for pensionsdage: 
 
Opgørelse af pensionsgivende fiskedage: 
 
Ved opgørelse af antal pensionsgivende fiskedage anvendes følgende beregningsmetode: 
 

Ved fangstrejser over 24 timer regnes for hver 24 timers periode én 
pensionsgivende fiskedag.  
 
Overskydende timer indtil 12 timer udløser ikke en pensionsgivende fiskedag. 
  
Overskydende timer fra 12 til 24 udløser en pensionsgivende fiskedag. 

 
Ved fangstrejser under 24 timer udløser alle fangstrejser uanset antal timer (regnet 24 
timer bagud fra landingstidspunkt) én pensionsgivende fiskedag.  
 
Fælles for begge beregningsmåder er, at det fordrer, at klokkeslæt for afsejlingstidspunkt 
og landingstidspunkt noteres i fiskerens afregningsbilag. 
Er der ikke noteret klokkeslæt i afregningsbilag skal pensionsgivende fiskedage opgøres 
som i § 4, stk. 1: alle dage fra dansk havn til dansk havn. Her forstås kalenderdage. 
 
Aftale om voksenlærlingeuddannelse: 
Her er der aftalt betingelser for voksenlærlinge i fiskeriets lærlingeuddannelse, som kan 
afsluttes med Blåt Bevis. 
 
Evt. spørgsmål angående overenskomstaftalen kan rettes til undertegnede  
enten på tlf. 33 36 60 35 / 21 42 00 40 eller via mail til oll@dkfisk.dk. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Ole Lundberg Larsen 
Kontorchef  
Danmarks Fiskeriforening PO 
 
 


