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INDLEDNING

Den nye 10-euroseddel sættes i omløb i euroområdet den 23. september 2014. 

10-eurosedlen er den anden seddel i Europa-serien. Den får, lige som 5-eurosedlen, flere nye 
sikkerhedselementer, så de 334 millioner mennesker, som bor i euroområdet, fortsat kan have tillid til 
deres valuta.

Den nye seddelserie har et portræt af Europa, den figur fra den græske mytologi, som vores verdensdel 
er opkaldt efter, i vandmærket og hologrammet. Motivet på Europa-seriens sedler er arkitektoniske 
stilarter fra forskellige perioder, broer og et europakort. Samme motiv findes  på den første seddelserie, 
der blev udstedt i 2002, og som stadig er i cirkulation. Motivet skal symbolisere, hvordan valutaen samler 
folk. Euroen er nu valuta i 18 lande i Den Europæiske Union. 

For tiden er mere end 15 mia. eurosedler med en samlet pålydende værdi på over 900 mia. euro i 
omløb. Opgraderingen af sedlerne er både tidskrævende og arbejdskrævende og repræsenterer en stor 
investering i at bevare offentlighedens tillid til valutaen. For at gøre sedlerne endnu sværere at forfalske 
har Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker investeret i nye teknologier, som skal 
forbedre sedlernes holdbarhed – og forlænge deres levetid – samt i moderniserede sikkerhedselementer. 
Ud over portrættet af Europa i hologrammet og vandmærket er der et smaragdgrønt tal på sedlerne, 
som skifter farve fra smaragdgrøn til dyb blå, når de vippes.

I den kommende tid vil Eurosystemet – dvs. ECB og de nationale centralbanker i euroområdet –  
gradvis opgradere alle eurosedler.  Den første seddel i den nye serie – 5-eurosedlen – blev udstedt  
den 2. maj 2013.  Yves Mersch, medlem af ECB's direktion, afslørede den nye 10-euroseddel i Den 
Europæiske Centralbank den 13. januar 2014. 

Udførlige oplysninger om alle eurosedler findes på adressen www.nye-eurosedler.eu. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til presseafdelingerne i ECB og de nationale centralbanker i 
Eurosystemet.
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De nye eurosedler har en række nye og forbedrede 
sikkerhedselementer, som bygger på både teknologiske  
og sikkerhedsmæssige fremskridt på området. Serien 
kaldes Europa-serien, fordi der i sedlernes hologram og 
vandmærke ses et portræt af Europa, den figur fra den 
græske mytologi, som vores verdensdel er opkaldt efter. 

Indførelsen af den nye 10-euroseddel den 23. september 
2014 er en del af de løbende bestræbelser på at gøre 
eurosedlerne endnu mere sikre. Centralbankerne i 
Eurosystemet er forpligtede til at sikre eurosedlernes 
særlige stilling som betalingsmiddel ved regelmæssigt at 
forbedre og opgradere sedlernes sikkerhedselementer.  
De små sedler i Europa-serien får en beskyttelsesbelægning 
og bliver derved mere holdbare. Det indebærer, at de  
ikke så ofte skal udskiftes, hvilket igen medfører lavere 
omkostninger og mindre miljøpåvirkning.

Den nye seddelserie indføres i stigende orden efter 
seddelværdi; efter 10-eurosedlen kommer  20-eurosedlen. 
Sedlerne i Europa-serien får samme værdi som sedlerne  
i den første serie: 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro.

EUROENS  
NYE ANSIGT

Motivet på de nye eurosedler er stadig "Europas tidsaldre og stilarter", som også var motivet på den første euroseddel-
serie, og de har de samme dominerende farver. Sedlerne er dog blevet ændret en smule af hensyn til de forbedrede 
sikkerhedselementer, hvilket gør det lettere at skelne dem fra den første seddelserie. Reinhold Gerstetter, en uafhængig 
seddeldesigner fra Berlin, blev udvalgt til at opdatere eurosedlernes design, så der nu tages højde for lande, der er 
blevet medlem af EU efter 2002. For eksempel viser europakortet nu Malta og Cypern, "euro" er skrevet med latinske, 
græske og kyrilliske bogstaver, og forkortelsen ECB ses i ni – i stedet for fem – sproglige varianter.
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DEN NYE 10-EUROSEDDEL

10-EUROSEDLEN I DEN FØRStE SERIE

1  Counterfeit Deterrence System (CDS) hindrer kopiering og billedgengivelse af beskyttede pengesedler ved hjælp af pc'er og software til digital billedbehandling. 
Systemet blev udviklet af Central Bank Counterfeit Deterrence group, som er et internationalt samarbejde mellem 32 centralbanker.

Europa-seriens nye sikkerhedselementer er lette at finde.

til brugere med en legitim interesse i at gengive billeder af eurosedlerne har ECB fremstillet særlige digitale billeder1 (300 dpi, 
tIFF-format og med påskriften "Specimen"), der ikke aktiverer CDS1.   adgang til billederne gives til interesserede, som vil anvende 
billederne til erhvervsmæssige formål, har en pc eller software til digital billedbehandling, hvor CDS er installeret, og som 
underskriver en fortrolighedserklæring. Denne fås ved henvendelse pr. e-mail til info@ecb.europa.eu. 

Den første serie, 10 €, bagsideDen første serie, 10 €, forside

32 2

Europa-serien, 10 €, forside Europa-serien, 10 €, bagside
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 3  VIP

  Hvad er nyt?
Langs den venstre og den højre kant fi ndes der en række korte streger i relieftryk.

Hvordan føles papiret? – Føl på sedlen. Papiret skal knitre og føles fast.
Relieftryk –  Hovedmotivet, bogstaverne og det store tal, som angiver sedlens værdi, føles tykkere. 

Hologram –   Vip sedlen. På den sølvfarvede stribe til højre ses sedlens værdi og €-tegnet.

Vandmærke – Hold sedlen op mod lyset. Et gråtonet billede, 
der viser sedlens værdi og et vindue, bliver synligt. 

Ligesom den første euroseddelserie er sedlerne i Europa-serien lette at tjekke med "føl-se-vip"-metoden. Det kan gøres uden 
hjælpemidler. Det er let at se, hvad der er nyt i de sikkerhedselementer, der er beskrevet nedenfor.

LETTE AT TJEKKE 

 1  FØL

 2  SE

  Hvad er nyt? – Det smaragdgrønne tal 
Vip sedlen. Det skinnende tal i nederste venstre 
hjørne viser en lyseff ekt, som bevæger sig op og 
ned. Tallet ændrer også farve fra smaragdgrøn til 
dyb blå.

  Hvad er nyt? – Vandmærke med portræt
Et portræt af Europa og et vindue kommer til syne. 

Sikkerhedstråd – Hold sedlen op mod lyset. 
Sikkerhedstråden ses som en mørk streg, og seddelværdien 
ses her skrevet med en meget lille hvid skrift.

  Hvad er nyt? – Vandmærke med portræt 
Et portræt af Europa kommer til syne.   

  Hvad er nyt? 
€-tegnet ses i sikkerhedstråden.
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OPLYSNINgSSkaMPagNE 
OM EUROEN 

Tidsplan for udstedelsen af den nye 10-euroseddel:

De nye sikkerhedselementer bliver kun eff ektive, hvis folk let kan genkende dem. Derfor arrangerer Eurosystemet i 2014 en 
oplysningskampagne i euroområdet om sedlerne i Europa-serien. 

Flere oplysninger fi ndes på adressen www.nye-eurosedler.eu. 

Lancering af partnerskabsprogrammet, der henvender sig til fabrikanter af udstyr og andre 
leverandører af maskiner/automater til håndtering af pengesedler. 

26. november 
2013

26. november 

Besøgende på webstedet med information om eurosedlerne kan spille og afsløre den nye 
10-euroseddels sikkerhedselementer. 

16. december  
2013

16. december  

Afsløring af den nye 10-euroseddel i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt, opdatering af 
webstedet med information om eurosedlerne, Euro Cash Academy og andre applikationer i 
tilknytning hertil.

13. januar  
2014

13. januar  

Euroudstilling i Saarbrücken nær den fransk-tyske grænse, hvor den nye 10-euroseddel første 
gang vises frem for off entligheden. 

15. januar – 
31. marts 2014

15. januar – 

Publikationer om den nye 10-euroseddel sendes af de nationale centralbanker til banker, 
politi, handelskamre, brancheorganisationer osv.April 2014

Brochurer om den nye 10-euroseddel sendes til 3 mio. forretninger i euroområdet med en 
erindring om, at maskiner/automater og udstyr bør justeres. Juni 2014

Film, der viser, hvordan man tjekker den nye 10-euroseddel, off entliggøres på 
ECB's YouTube-kanal. 

1. september 
2014 

1. september 

Den nye 10-euroseddel udstedes.
23. september  

2014
23. september  
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EUROPA-SERIEN

 De nye eurosedler indføres lidt efter lidt over flere år. De 
indføres i stigende orden efter seddelværdi: 5-eurosedlen blev 
sat i omløb i 2013, og den næste i rækken bliver den nye 
10-euroseddel i september 2014. Seddelværdierne er 
uændrede: 5, 10, 20, 50, 100, 200 og 500 euro.

 Den præcise udstedelsesdato for de øvrige seddelværdier vil 
blive fastsat og meddelt offentligheden og kontanthåndterende 
virksomheder på et senere tidspunkt.

 Fabrikanter af seddelproduktionsudstyr og andre 
leverandører af maskiner er blevet inddraget i udviklingen af 
Europa-serien, for at de kunne forberede sig på de nye sedler.

 Den nye serie har nye og forbedrede sikkerhedselementer, 
som beskytter sedlerne endnu bedre mod forfalskning.

 10-eurosedler fra den første serie vil i flere måneder  
blive udstedt parallelt med de nye 10-eurosedler, således at 
eksisterende lagre af 10-eurosedler kan blive opbrugt. Dette 
kommer også til at gælde for de øvrige seddelværdier. Sedler  
fra begge serier vil cirkulere parallelt, så længe sedlerne fra  
den første serie fortsat er egnede til at være i omløb.

 Datoen, hvor sedlerne fra den første euroseddelserie 
ophører med at være lovligt betalingsmiddel, vil blive meddelt i 
god tid. Sedlerne fra den første serie vil dog altid beholde deres 
værdi. Der er ikke fastsat nogen tidsfrist for, hvor længe de kan 
omveksles i de nationale centralbanker i Eurosystemet.

 Hovedpunkter:

Over hele verden er portrætter traditionelt blevet anvendt som motiv på pengesedler, og 
undersøgelser viser, at folk helt intuitivt genkender ansigter. Derfor valgte Eurosystemet at 
indsætte et portræt af Europa i den nye euroseddelseries vandmærke og hologram. Europa er 
en figur fra den græske mytologi, og portrættet er taget fra en over 2.000 år gammel vase, der 
blev fundet i Syditalien og nu udstilles på Louvre i Paris. Portrættet blev valgt, fordi det skaber 
associationer til verdensdelen Europa, og fordi det giver sedlerne et menneskeligt anstrøg.

Eurosedlernes nye ansigt … 

Egnede for synshæmmede 

Et samarbejde med synshæmmede brugere i designfasen førte til, at der på sedlerne i Europa-serien er elementer, som gør 
det lettere for disse brugere at kende forskel på sedlerne. Desto højere en værdi sedlen har, desto større er den. Det gør 
det muligt for blinde at organisere sedlerne i tegnebogen efter værdi. En yderligere hjælp er de streger, som er trykt med 
relieftryk langs kanterne på sedlerne i Europa-serien. I den nye serie er det store tal på sedlernes forside, som angiver sedlens 
værdi, trykt med relieftryk, som let kan føles. Den første series dominerende farver findes også på sedlerne i Europa-serien. 
Farverne er dog blevet kraftigere, hvilket gør det lettere at skelne de forskellige seddelværdier fra hinanden.
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Eurosystemet gør en stor indsats for at sikre, at både borgerne 
og de kontanthåndterende virksomheder ved, hvordan man 
genkender en falsk euroseddel. Eurosystemet sikrer også, at 
maskiner til seddelhåndtering og seddelkontrol på pålidelig vis 
kan identifi cere falske sedler og tage dem ud af omløb.

I 1. halvår 2013 blev i alt 317.000 falske eurosedler taget ud af 
omløb. Set i forhold til antallet af ægte sedler i omløb i samme 
periode (15,1 mia.) er andelen af falske sedler fortsat meget lav.

Selv om det nuværende antal falske sedler ikke udgør en 
trussel, er ECB og de nationale centralbanker nødt til at være 
opmærksomme og gøre eurosedlerne så svære at forfalske som 
muligt. 

ECB arbejder også meget tæt sammen med Europa-
kommissionen (der er ansvarlig for at informere om falske 
euromønter), Europol, Interpol og de nationale politimyndigheder. 
Et andet vigtigt indsatsområde er at sikre, at borgerne er blevet 
tilstrækkeligt informeret om sikkerhedselementerne.

BESkYttELSE MOD 
FORFALSKNING 
Eff ektiv beskyttelse mod forfalskning

Antal falske eurosedler 
taget ud af omløb mellem 
2002 og midten af 2013
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PARTNERSKABSPROGRAM
JUStERINg aF MaSkINER/
aUtOMatER 

I henhold til programmet skal partnerne sikre, at deres udstyr 
accepterer nye sedler i Europa-serien, når de udstedes, og når 
det er relevant. Fabrikanter og sælgere af maskiner/automater 
og udstyr til håndtering af pengesedler forventes at begynde at 
distribuere informationsmateriale og forberede justeringen så 
tidligt som muligt. 

Brugere af maskiner/automater til håndtering af pengesedler og 
udstyr til ægthedskontrol af pengesedler forventes at kontakte 
leverandører eller fabrikanter med henblik på at forberede 
justeringen. Påtænker de at købe en maskine/automat til 
håndtering af pengesedler og/eller udstyr til ægthedskontrol af 
pengesedler, bør de kontakte leverandøren og sikre sig, at den/
det kan justeres, så den/det kan acceptere de nye sedler. 

Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i 
Eurosystemet arbejder tæt sammen med samarbejdspartnere 
og andre interesserede parter med det formål at hjælpe dem 
med at forberede indførelsen af de nye eurosedler. 

Dette omfatter bl.a. udlån af nye 10-eurosedler til partnere og 
andre efter afsløringen, således at de nye sedler kan blive testet 
eksternt og maskiner/automater og udstyr blive justeret.

På ECB's websted findes oversigter (http://www.ecb.europa.
eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.da.html)  
over maskiner/automater og udstyr til seddelhåndtering og 
ægthedskontrol, som er blevet testet af centralbankerne i 
Eurosystemet og justeret, så de accepterer de nye 5-eurosedler. 
Lignende oversigter vil for 10-eurosedlens vedkommende blive 
offentliggjort samme sted i 2014, efter at maskiner/automater 
og udstyr er blevet testet af centralbankerne i Eurosystemet.

kort efter at den nye 5-euroseddel var sat i omløb, var der i 
medierne beretninger om, at den blev afvist af billet- og 
salgsautomater og udstyr til ægthedskontrol af pengesedler.

Den 26. november 2013 blev der i forbindelse med et  
seminar i Bruxelles med deltagere fra Eurosystemet etableret 
et partnerskabsprogram, hvis formål det er at forbedre  
informationsspredningen til alle involverede parter og sikre,  
at maskiner/automater og udstyr overalt i euroområdet  
justeres i god tid, inden nye sedler indføres.

Programmet giver både fabrikanter og leverandører af udstyr  
til håndtering af pengesedler og deres kunder og brugere en 
bred vifte af informationsværktøjer og -materialer, som for 
størstedelens vedkommende findes på alle officielle EU-sprog. 

Inden for partnerskabsprogrammet vil ECB og de nationale 
centralbanker bl.a.:

 informere indgående om behovet for at justere maskiner til 
seddelhåndtering og udstyr til ægthedskontrol, så de accepterer 
de nye sedler.

 stå for en række arrangementer og aktiviteter op til 
lanceringen af den nye 10-euroseddel.

 udsende digitalt, audiovisuelt og trykt materiale om de nye 
eurosedler på 22 officielle EU-sprog for at bistå partnerne i 
kommunikationen med deres målgrupper.

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.da.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.da.html
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tIDSLINJE FOR   
PARTNERSKABSPROGRAMMET
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ECB-seminar for fabrikanter
og leverandører af udstyr til
håndtering af pengesedler
afholdes i Bruxelles.

Den nye 10-euroseddel
afsløres i Frankfurt.

23.
sep.

Nye 10-eurosedler udlånes til 
fabrikanter og leverandører af 
udstyr til håndtering af pengesedler 
med henblik på justering af maskiner 
og udstyr til ægthedskontrol.

Brochurer om den nye 10-euroseddel 
udsendes til 3 mio. salgssteder i 
euroområdet.

Den nye 10-euroseddel 
udstedes i hele euroområdet.

UDSTEDELSE AF DEN NYE 10-EUROSEDDEL OG
JUSTERING AF MASKINER TIL KONTANTHÅNDTERING

OG UDSTYR TIL ÆGTHEDSKONTROL

VORES
PENGE
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