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Forord 

For 10 år siden, den 1. januar 2002, indførte 12 EU-medlemsstater 
eurosedler og -mønter. Indførelsen af eurosedlerne og -mønterne var en hidtil uset udfordring. 
Det forløb dog gnidningsløst, og i løbet af et par dage var milliarder af eurosedler og -mønter 
sat i omløb. Yderligere fem EU-medlemsstater har indført euroen inden for de seneste år,  
så i dag anvender 17 medlemsstater - og i alt 332 mio. mennesker – euroen. Den er blevet et  
symbol på Europa, og eurosedlerne og -mønterne er blevet en del af hverdagen.

Befolkningen i eurolandene kan have tillid til, at Eurosystemet er fuldt ud engageret i at fast-
holde prisstabilitet på mellemlang sigt, dvs. at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. Siden 
indførelsen af euroen i 1999, for 13 år siden, har den gennemsnitlige årlige inflation i euroom-
rådet ligget lige under to pct. Eurosystemet vil fortsat tage alle nødvendige skridt for at sikre et 
solidt og pålideligt anker for prisstabilitet i denne udfordrende tid.

Mario Draghi 
Formand 
Den Europæiske Centralbank 
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Indledning  

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Den Europæiske Centralbank

Direktoratet for Kommunikation

Presse- og Informationsafdelingen 

Kaiserstraße 29

60311 Frankfurt am Main

Tyskland

Tlf.: +49 69 1344 7455

Fax: +49 69 1344 7401

E-mail: info@ecb.europa.eu

Internet: www.euro.ecb.europa.eu

Pressemappen, som er udarbejdet af 
Den Europæiske Centralbank, indehol-
der information om både 10-års-jubi-
læet og indførelsen af eurosedlerne og 
-mønterne. Den indeholder et link til en 
mappe på ECB’s websted, som det er 
muligt at få adgang til via et bruger-
navn og en adgangskode, efter at man 
har underskrevet en ansvarsfraskrivelse. 
Mappen indeholder åbne filer fra pres-
semappen samt billeder i høj opløsning 

af eurosedler og -mønter, billeder af 
personer, der håndterer kontanter, og 
film om produktionen af eurosedler. 
Materialet må benyttes til offentliggø-
relse, men kun til reportager om 
euroen. For at sikre at materialet anven-
des korrekt, vil man blive bedt om at 
underskrive en ansvarsfraskrivelse. 
Derudover skal reglerne for gengivelse 
af eurosedler overholdes.1

Ønskes yderligere oplysninger, er man 
velkommen til at kontakte ECB, som 
gerne fremsender publikationer om 
ECB’s historie, rolle og funktioner samt 
om Eurosystemet og Det Europæiske 
System af Centralbanker, Eurosystemets 
pengepolitik og om banktilsyn i euro-
området og EU. Der findes også publi-
kationer om eurosedler og -mønter og 
deres sikkerhedselementer.2

1 Reglerne for gengivelse af eurosedler kan ses på http://www.ecb.europa.eu/euro/html/reproduction.da.html
2 Disse publikationer kan downloades eller rekvireres via linket http://www.ecb.europa.eu/euro/html/materials.da.html
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Forberedelsen af overgangen til eurosedler og -mønter i 2002 

Eurosedlernes og -mønternes 
design

I februar 1996 udskrev Det Europæiske 
Monetære Institut, som var forløberen for 
ECB, en designkonkurrence. De indkomne 
forslag blev bedømt af en jury bestående 
af uafhængige eksperter i marketing, 
design og kunsthistorie og var desuden 
genstand for en offentlig meningsmåling.  
I december 1996 tog Rådet for Det Euro-
pæiske Monetære Institut stilling til de 
samlede bedømmelser og udvalgte 
vinderforslaget: En designserie, der var 
baseret på temaet ”Europas tidsaldre og 
stilarter” og indsendt af Robert Kalina, 
seddeldesigner i den østrigske centralbank 
i Wien.

I modsætning til sedlerne, som er ens i alle 
eurolande, har mønterne en ”europæisk” 
side og en ”national” side. De viser symbo-
ler for det pågældende europæiske land 
og afspejler EU’s fællesskab. Luc Luycx fra 
Belgiens Kongelige Mønt vandt en design-
konkurrence udskrevet i hele Europa om 
mønternes europæiske side, der viser de 
forskellige mønters værdi.  

Test og produktion

I forbindelse med overgangen til eurosed-
ler og -mønter i januar 2002 var det 

nødvendigt at samarbejde med tredjepar-
ter, således at producenter af pengeauto-
mater kunne udføre test på nationalt og 
centralt niveau inden overgangen.

15 seddeltrykkerier i EU startede med at 
fremstille eurosedler i juli 1999. Et fælles 
kvalitetsstyringssystem sikrede, at standar-
den af alle eurosedler blev den samme. 
Den 1. januar 2002 var den første forsyning 
på 14,9 mia. eurosedler trykt til de dengang  
12 EU-medlemsstater – nok til at dække 
15.000 fodboldbaner. Der var produceret 
ca. 52 mia. mønter til en værdi af 15,75 mia. 
euro på 16 forskellige europæiske møntfa-
brikker, hvortil der var anvendt 250.000 ton 
metal.   

Oplysningskampagnen 
Euro 2002 og overgangen

Pengesedlers sikkerhedselementer skal 
være nemme at genkende, og derfor 
iværksatte Eurosystemet i 2001 en omfat-
tende ”Oplysningskampagne Euro 2002”, 
som omfattede massemediekampagner i 
de 12 eurolande3 om eurosedlerne og 
-mønterne og deres sikkerhedselementer. I 
forbindelse med kampagnerne blev 
borgerne opfordret til at kontrollere deres 
pengesedler ved at bruge ”føl-se-vip”-
metoden. Denne teknik, der blev udviklet i 
2001 i forbindelse med sloganet “EUROen. 

VORES penge”, er omtalt i al Eurosystemets 
kommunikation om eurosedler.

På trods af den store udfordring med at 
indføre eurosedler og -mønter forløb 
processen gnidningsløst og var gennem-
ført med succes i hele euroområdet ved 
udgangen af februar 2002. Det var verdens 
hidtil største overgang til et andet mønt- 
og seddelsystem og involverede både 
banksektoren, pengetransportfirmaer, 
detailhandlere, pengeautomatindustrien 
og selvfølgelig offentligheden. Den vellyk-
kede gennemførelse kan tilskrives de 
tidlige og omhyggelige forberedelser fra 
alle involverede parter, herunder kommer-
cielle banker, producenter af pengeauto-
mater og personer,  der håndterer 
kontanter, som lige fra starten håndterede 
den nye valuta tillidsfuldt. At offentlighe-
den accepterede den nye valuta, var uden 
tvivl en væsentlig faktor for succesen. 

Tilbagetrækningen af de nationale valutaer 
var rimelig kompleks, men alligevel var 
mere end 6 mia. sedler og tæt på 30 mia. 
mønter taget ud af omløb den 1. marts 
2002. 

3 Østrig, Belgien, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal og Spanien.
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Overgangen i de forskellige lande: 2002, 2007, 2008, 2009 og 2011 

Land
Indførelse af 

eurosedler og -mønter

Slutdato for landets 
tidligere valuta som 

lovligt betalingsmiddel 

Sedler kan veksles 
indtil

Mønter kan veksles 
indtil

Belgien 1.1.2002 28.2.2002 ubegrænset 31.12.2004

Tyskland 1.1.2002 28.2.2002 ubegrænset ubegrænset

Estland 1.1.2011 14.1.2011 ubegrænset ubegrænset

Irland 1.1.2002 9.2.2002 ubegrænset ubegrænset

Grækenland 1.1.2002 28.2.2002 1.3.2012 1.3.2004

Spanien 1.1.2002 28.2.2002 ubegrænset ubegrænset

Frankrig 1.1.2002 17.2.2002 17.2.2012 17.2.2005

Italien 1.1.2002 28.2.2002 28.2.2012 28.2.2012

Cypern 1.1.2008 31.1.2008 31.12.2017 31.12.2009

Luxembourg 1.1.2002 28.2.2002 ubegrænset 31.12.2004

Malta 1.1.2008 31.1.2008 31.1.2018 1.2.2010

Holland 1.1.2002 28.1.2002 1.1.2032 1.1.2007

Østrig 1.1.2002 28.2.2002 ubegrænset ubegrænset

Portugal 1.1.2002 28.2.2002 28.2.2022 31.12.2002

Slovenien 1.1.2007 14.1.2007 ubegrænset 31.12.2016

Slovakiet 1.1.2009 16.1.2009 ubegrænset 31.12.2013

Finland 1.1.2002 28.2.2002 29.2.2012 29.2.2012

I 2004 tiltrådte 10 lande EU, hvoraf fem inden for de seneste år har indført euroen: Slovenien (2007), Cypern (2008), Malta (2008), 
Slovakiet (2009) og Estland (2011). Indtil videre har 17 EU-lande indført euroen. 

Alle EU-lande, bortset fra Danmark og Storbritannien, som har indgået aftale om forbehold, forventes at tiltræde Den Monetære 
Union og at indføre euroen, så snart de opfylder konvergenskriterierne.
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Overgangen i de forskellige lande: 2002, 2007, 2008, 2009 og 2011 

Kort over euroområdet 
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Produktion og omløb af eurosedler og falske eurosedler - fremtidsudsigter 

Seddelproduktion

Eurosystemet fastsætter det endelige årlige 
behov for produktion af sedler og bevilger 
de nationale centralbanker i euroområdet et 
antal sedler med de forskellige seddelvær-
dier. Hver enkelt nationale centralbank har 
derefter ansvaret for at levere en bestemt 
andel af den årligt påkrævede produktion af 
en eller flere seddelværdier. Centralban-
kerne producerer deres andel af eurosed-
lerne, enten selv eller ved brug af 
underleverandører. Den centralbank, der 
har bestilt trykning af et parti sedler, er angi-
vet med et bogstav eller en landekode foran 
serienummeret.4 Selve trykningen kan dog 
være udført i et andet land. I 2011 androg 
den samlede produktion af 6 mia. eurosed-
ler en værdi af 171,3 mia. euro, som blev 
fordelt til euroområdets centralbanker.  

Eurosedler og -mønter i omløb

Tal
I midten af 2011 var der 14,2 mia. eurosedler 
og 95,6 mia. mønter i omløb til en samlet 
værdi af henholdsvis 847 mia. euro og  
22,8 mia. euro. 50-eurosedlen var den mest 
producerede seddel (39,5 pct.), mens 
500-eurosedlen udgjorde den største andel 
målt i værdi (34,3 pct.), tæt fulgt af 50-euro-
sedlen (33 pct.).     

Tendenser i forsyning af eurosedler
I oktober 2008, da den finansielle krise eska-
lerede, steg antallet af eurosedler, der blev 
sat i omløb, markant, især eurosedler med 
høj seddelværdi. I den pågældende måned 
var antallet af disse sedler eksempelvis tre 
gange større end i oktober 2007.

For at matche udbud med efterspørgsel har 
Eurosystemet oprettet både logistiske og 
strategiske lagre af sedler. Det logistiske 
lager skal efterkomme efterspørgslen efter 
eurosedler under normale forhold, herun-
der sæsonbestemt spidsbelastningsefter-
spørgsel, mens der trækkes på det 
strategiske lager, hvis en national central-
bank løber tør for en bestemt seddelværdi, 
der ikke kan leveres af en anden central-
bank.   

Falske eurosedler   

I 1. halvår 2011 blev i alt 295.553 falske euro-
sedler taget ud af omløb. Sammenlignet 
med antallet af ægte eurosedler i omløb (i 
gennemsnit 13,8 mia. sedler i 1. halvår 2011) 
er andelen af falske sedler stadig meget lav. 
De mest ”populære” forfalskede sedler var 
50- og 20-eurosedlerne. Selv om offentlig-
heden kan have fuld tillid til euroens sikker-
hed som følge af en løbende indsats for at 
bekæmpe forfalskning, opfordrer ECB alle til 

at være opmærksomme på falske sedler ved 
at anvende ”føl-se-vip”-metoden, som 
beskrives på ECB’s websted5, samt kontrol-
lere mere end ét sikkerhedselement.  

Fremtidsudsigter

Trods det meget lille antal falske eurosedler 
må Eurosystemet hele tiden være et skridt 
foran falskmøntnerne og sikre, at eurosed-
lerne bliver endnu sværere at forfalske. 
ECB’s Styrelsesråd har derfor godkendt, at 
der udvikles og indføres en ny serie euro-
sedler, der vil blive taget i brug i løbet af de 
næste få år. De vigtigste sikkerhedselemen-
ter fra den første serie eurosedler vil også 
indgå i den nye serie. Offentligheden vil 
blive informeret i god tid af Eurosystemet 
om indførelsen af de nye eurosedler.   

4 På eurosedler, som udstedes af Banque centrale du Luxembourg, er der angivet en kode for centralbanken i det land, hvor sedlen er produceret.
5 Se http://www.ecb.europa.eu/sikkerhedselementer
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Eurosedlernes og -mønternes design og sikkerhedselementer 

Seddeldesign 

På eurosedlernes forside symboliserer de afbildede 
vinduer og portaler Europas åbenhed og samarbejds-
ånd, og EU’s 12 stjerner repræsenterer idealerne om 
fællesskab, solidaritet og harmoni blandt Europas 
borgere. På forsiden findes også formanden for ECB’s 
underskrift.

Bagsiden af alle eurosedler viser et satellitbillede af 
Europa og en bro, der symboliserer tæt samarbejde og 
kommunikation mellem Europas borgere og mellem 
Europa og resten af verden.

Den Europæiske Blindeunion har været inddraget i 
designfasen for at gøre sedlerne optimale for synshæm-
mede.

Ægthedskontrol af sedler: føl, se og vip

120 x 62 mm

127 x 67 mm 

147 x 82 mm

153 x 82 mm 

160 x 82 mm 

Relief
Trykket føles tykkere på nogle  
dele af sedlen.

1  FØL

Føl på papiret
Det knitrer og føles fast.

2  SE

Vandmærke
Et svagt billede (et vindue  
eller en portal) og værdien 
kommer til syne.

Sikkerhedstråd
En mørk linje kommer til 
syne.

3  VIP

Tallet skifter farve
På 50-eurosedlen eller sedler 
med en højere seddelværdi 
skifter tallet farve fra lilla til 
olivengrøn eller brun.

Skinnende stribe
På bagsiden af 5-, 10- og 20-eurosedlerne kommer en guldfarvet stribe 
til syne, der viser værdien og €-tegnet.

Hologram
Værdien og et €-tegn eller et 
vindue eller en portal kommer til 
syne.

140 x 77 mm 

1

2 2 3

3

133 x 72 mm 

1

2 2 3
3
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Design af mønter og ægthedskontrol

Euromønterne har en europæisk side, der viser et kort over Europa sammen med 12 
stjerner, som repræsenterer EU, og en national side, hvor nationale symboler eller bille-
der er afbildede. Alle euromønter er et lovligt betalingsmiddel i hele euroområdet.

1- og 2-euromønterne har en række sikkerhedselementer, som fx deres farvekombina-
tion - sølv og guld - samt den skrift, der er præget på 2-euromøntens kant, som er 
forskellig fra land til land. Derudover giver 1- og 2-euromønternes ”lag-på-lag”-opbyg-
ning dem en særlig magnetisk egenskab, som gør brugen af dem i salgsautomater 
mere sikker.

Miljø

Som miljøbevidste institutioner bestræber institutionerne i Eurosystemet sig på at 
bevare miljøets kvalitet ved at anvende naturressourcerne med omhu samt beskytte 
mennesker mod helbredsskadelige risici ved produktionen og leveringen af eurosed-
ler. En undersøgelse i 2003 konkluderede, at de miljømæssige indvirkninger af euro-
sedler i hele deres livscyklus svarer til, at alle borgere i EU kører én kilometer i bil eller 
lader en 60 watt-pære brænde i en halv dag. Som led i miljøbestræbelserne har ECB 
for nylig indført et miljøstyringssystem i Eurosystemet i samarbejde med seddelpro-
duktionsindustrien. 

Sundhed og sikkerhed

Der er typisk lav forekomst af almindelige bakterier på eurosedler, som kommer fra 
kilder som fx forhandlere af fødevarer. Forekomsten af bakterier er dog så lav, at de 
ikke kan give selv små symptomer. Det er endda påvist, at mønter er mindre snavsede 
end sedler, og at kreditkort har samme bakterieniveau som pengesedler og mønter. 

Før eurosedlerne blev sat i omløb i januar 2002, blev de testet for eventuelle risici for 
akut forgiftning via munden, hudirritation og genotoksicitet. Resultaterne bekræftede, 
at eurosedlerne ikke udgør nogen af ovennævnte risici. Derudover har ECB vurderet de 
generelle sundheds- og sikkerhedsmæssige risici, der er forbundet med produktion og 
brug af eurosedlerne. Omfattende laboratorieanalyser af repræsentative prøver har 
vist, at der enten ikke forekom farlige koncentrationer af stoffer i eurosedlerne, eller at 
koncentrationerne lå langt under de lovgivningsmæssige grænser, der gælder for fx 
fødevarer eller hverdagsprodukter, der kommer i kontakt med den menneskelige 
organisme. ECB har for nylig indført et sundheds- og sikkerhedsstyringssystem i samar-
bejde med seddelproduktionsindustrien, hvor disse faktorer overvåges for Eurosyste-
met. Det skal ses som led i ECB’s fortsatte sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige 
engagement. 

Eurosedlernes og -mønternes design og sikkerhedselementer 

1 CENT 

1 €

2 €

5 CENT

2 CENT 

10 CENT 

20 CENT 

50 CENT 
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Eurosedler og -mønter som symboler 

I tidens løb har EU udviklet flere symbo-
ler: et flag, en hymne (Ode to Joy), et 
motto, Europa-dagen (9. maj) og selvføl-
gelig den fælles valuta. På eurosedlerne 
er der dog ingen nationale symboler, 
der udtrykker EU’s politiske vision.  
I stedet har inspirationskilden til sedler-
nes design været arkitektoniske stilarter 
fra syv perioder i Europas historie, som 
der er eksempler på i hele Europa.

Mønterne er på det punkt forskellige: De 
har en europæisk side og en national 
side, der viser et symbol for det pågæl-
dende land.  Således hjælper mønterne 
borgerne til at identificere sig bedre 
med det EU, som deres land er en del af. 

Den fælles valuta er et symbol for 
økonomisk og monetær integration. 
Den er generelt en fordel for erhvervsli-
vet og gør det lettere at betale for varer 
og tjenesteydelser i udlandet. Det har 

været en væsentlig bedrift at oprette 
euroområdet i et så forskelligartet konti-
nent som Europa. Euroen anvendes nu 
af over 330 mio. mennesker.

Nu ti år senere kan Eurosystemet glæde 
sig over de praktiske fordele ved at have 
en fælles valuta især i forbindelse med 
håndtering af kontanter og produktion 
af sedler. Fordelene - og erfaringen fra 
dette brede og tætte samarbejde - vil 
også bære frugt i fremtiden.
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10-års-jubilæum for eurosedler og -mønter 

I anledning af jubilæet vil der fra 1. 
januar til 31. marts 2012 blive holdt en 
særlig online ”Euro Run”-konkurrence 
for børn af ”eurogenerationen”, dvs. i 
alderen 9-12 år, og som bor i EU. Børn 
kan deltage ved at spille ”Euro Run” på 
www.euro.ecb.europa.eu og registrere 

deres score. De skal indtaste konkurren-
cekoden ”2012” og en gyldig e-mail-
adresse. 

De fire spillere, der scorer højest i 
online-konkurrencen, vil blive inviteret 
til ECB for at deltage i et offline ”Euro 
Run”-arrangement i maj 2012. Her skal 
de konkurrere mod hinanden om titlen 
som europæisk ”Euro Run”-mester.

Besøgsdag i ECB

I 2. kvartal 2012 planlægger ECB at åbne 
dørene for offentligheden. Besøgende 
kan lære alt om eurosedler og -mønter, 
fra pengenes historie til produktionen af 
dem, på Euroudstillingen eller i en af de 
workshops, som arrangeres af ECB’s 
eksperter i pengesedler.

Har man ikke mulighed for at deltage i 
besøgsdagen, afholdes der også en 
udvidet Euroudstilling i Frankfurt am 
Main i slutningen af 2012.

Video om eurosedler  
og -mønter    

Der er produceret en kortf ilm på  
22 europæiske sprog om de første ti år 
med eurosedler og -mønter. Derudover 
er der på de samme sprog lavet tre 
20-sekunders videoer om, hvordan man 
kan tjekke eurosedlernes sikkerhedsele-
menter ved at bruge ”føl-se-vip”-meto-
den. Alle videoerne kan ses på ECB’s 
websted. 

I 2012 er der planlagt flere aktiviteter, der skal markere eurosedlernes og -mønternes 10-års-jubilæum.

”Euro 
Run”-konkurrence i 

2012



Eurosystemet



www.euro.ecb.europa.eu
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