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Den nye seddelserie er gradvis blevet indført i euroområdet. Det er sket over flere år og i stigende 
rækkefølge efter seddelværdi. Som de sidste i Europa-serien bliver 100- og 200-eurosedlerne afsløret  
17. september 2018 i ECB. Efter planen sættes de nye sedler i omløb 28. maj 2019. 

HVORFOR HAR VI BRUG FOR NYE EUROSEDLER?

Det er ECB's og Eurosystemets opgave at sørge for, at eurosedlerne er sikre, samt løbende at forbedre 
teknologien på området. Europa-serien er bedre beskyttet mod forfalskning, og sedlerne er blevet endnu 
sikrere. De nye 100- og 200-eurosedler har de samme sikkerhedselementer som 50-eurosedlen, fx et 
portræt i vandmærket og hologrammet, men også nye og opgraderede sikkerhedselementer, som gør 
dem sværere at forfalske, men stadig nemme at tjekke: 
 

  Satellithologram: Dette helt nye sikkerhedselement findes øverst i den sølvfarvede stribe. Når man 
vipper sedlen, kan man se små €-tegn, som bevæger sig rundt om tallet, der angiver sedlens værdi. 
€-tegnene bliver tydeligere i direkte lys.

  Smaragdgrønt tal: Når man vipper sedlen, viser det skinnende tal i nederste venstre hjørne en 
lyseffekt, som bevæger sig op og ned, og tallet skifter farve fra smaragdgrøn til dyb blå. De nye 100- og 
200-eurosedler har også €-tegn inde i tallet.

Ud over de sikkerhedselementer, der er beregnet for offentligheden, har de nye eurosedler også nye og 
opgraderede sikkerhedselementer, som tjekkes i forbindelse med den ægthedskontrol, der udføres ved 
hjælp af maskiner og udstyr.

UDSTEDELSE AF DE NYE 100- OG 200-EUROSEDLER
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100- og 200-eurosedlernes sikkerhedselementer www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.da.html
Flere oplysninger om 100-eurosedlen www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.da.html#es2-100
Flere oplysninger om 200-eurosedlen www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.da.html#es2-200

VIP

VIP
Vindue med portræt

Relieftryk

FØL
Smaragdgrønt tal
Satellithologram

Hologram med portræt
Vindue med portræt

SE
Vindue med portrætVandmærke med portræt

SE
Vandmærke med portrætVindue med portræt



www.euro.ecb.europa.eu

DE NYE 100- OG 200-EUROSEDLER

DER ER FLERE 100-EUROSEDLER END 10-EUROSEDLER I OMLØB

100- og 200-eurosedlerne anvendes i vid udstrækning både som betalingsmiddel og som værdiopbeva-
ringsmiddel.  Ved udgangen af juni 2018 var der 2,7 mia. 100-eurosedler i omløb (eller 13 pct. af alle  
eurosedler i omløb) sammenlignet med 2,5 mia. 10-eurosedler (ca. 12 pct. af det samlede antal). Målt i 
værdi er 100-eurosedlen den næstvigtigste seddelværdi efter 50-eurosedlen. Den udgør næsten en  
fjerdedel (23 pct.) af værdien af alle eurosedler i omløb.  Til sammenligning udgør 200-eurosedlerne  
1 pct. af det samlede antal eurosedler i omløb og 4 pct. af den samlede værdi.
 

EGNEDE FOR SYNSHÆMMEDE  
  
I designfasen arbejdede ECB tæt sammen med synshæmmede brugere om at udvikle Europa-serien.  
Det betød, at sedlerne fik en række egenskaber, som er en hjælp for folk med nedsat syn. De store  
tal, der angiver sedlernes værdi, er på de nye sedler blevet fremhævet med farver, som giver en større  
kontrast. Derved bliver sedlerne nemmere at genkende på farven. De forskellige seddelværdier har også  
forskellige mærkbare tryk langs sedlernes kanter. 
 

TILLID TIL EUROSEDLERNE 
 
Eurosedlerne er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel. Målt i forhold til det støt stigende antal 
ægte sedler, der er i omløb (over 21 milliarder), er antallet af forfalskninger fortsat meget lavt (i 1. halvår 
2018 blev 301.000 falske sedler taget ud af omløb). Sammen med de nationale centralbanker i Euro-
systemet vil ECB fortsat sikre, at eurosedler forbliver et anerkendt betalingsmiddel i og uden for euro-
området, som bevarer sin værdi. Det er vigtigt, at alle, der bruger eurosedler, fortsat kan have  
fuldstændig tillid til dem. Det er grunden til, at Europa-serien er blevet indført. 

Antallet af falske eurosedler var fortsat lavt i 1. halvår 2018 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.da.html
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1   Kilde: "The use of cash by households in the euro area" (findes kun på engelsk):  
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699

BLIVER KONTANTER SNART OVERFLØDIGE?

På verdensplan går udviklingen i retning af en fortsat stigende efterspørgsel efter kontanter. Siden euro-
en blev indført i 2002, er antallet af sedler i omløb i euroområdet tredoblet og har nu nået 21 milliarder. 
Værdien af seddelomløbet vokser for tiden med ca. 4 pct. om året og er næsten på 1,2 billioner euro. På 
ECB’s websted findes flere oplysninger (på engelsk) om seddelomløbet. 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

ER KONTANTER STADIG DET FORETRUKNE BETALINGSMIDDEL? 

Kontanter er langt det mest foretrukne betalingsmiddel på salgssteder, som fx butikker, benzintanke og 
salgsautomater. I 2016 blev 79 pct. af alle transaktioner i euroområdet afviklet med kontanter og kun  
19 pct. som kortbetalinger. 1 Andelen af kontantbetalinger er dog endnu større ved gadehandlere og på 
markeder (90 pct. af alle transaktioner – 81 pct. målt i transaktionsværdi) og på barer og restauranter 
(90 pct. af alle transaktioner – 76 pct. målt i transaktionsværdi).
 

HVAD ER DET UNIKKE VED KONTANTER?

  Kontanter er inkluderende – folk med begrænset eller ingen adgang til en bankkonto kan stadig  
betale med kontanter.

  Med kontanter har folk bedre kontrol over deres forbrug og personlige gæld.
  Kontantbetaling er en privat betalingsmetode. 
  Kontanter muliggør betalinger i en situation, hvor de elektroniske betalingssystemer svigter.
  Kontanttransaktioner afvikles i det øjeblik, kontanterne skifter hænder.
  Kontanter sikrer, at der er konkurrence mellem de forskellige detailbetalingsinstrumenter, og bidrager  
til en konkurrencedygtig prisfastsættelse af andre detailbetalingsinstrumenter.

  Kontanter er det eneste betalingsinstrument, der giver offentligheden direkte adgang til sikre  
centralbankpenge.
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BAGGRUNDSMATERIALE FOR MEDIERNE

  Pressemeddelelse  
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.da.html

  Billeder af de nye 100- og 200-eurosedler og sikkerhedselementerne 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Billeder fra arrangementet, hvor sedlerne blev afsløret  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Billeder af sedlerne i Europa-serien  
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.da.html

  Film fra afsløringen af sedlerne  
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Filmmateriale beregnet for TV-stationer om den anvendte trykkeproces til de nye  
100- og 200-eurosedler  
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.da.html

TALER OG CITATER OM KONTANTER OG EUROSEDLER 

Velkomsttale af Mario Draghi, ECB’s formand, ved arrangementet, der markerede udstedelsen af den nye 
50-euroseddel, Frankfurt am Main, 4. april 2017

"Elektroniske betalinger bliver mere og mere populære, men kontanter er alligevel fortsat vores  
vigtigste betalingsmiddel. […] over tre fjerdedele af alle betalinger i forretninger i euroområdet 
foretages i kontanter. Målt på værdien af de gennemførte transaktioner, er det lidt over halvdelen  
af betalingerne. Så selvom vi befinder os i en digital tidsalder, er kontanter stadig en afgørende del  
af vores økonomi." 

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.da.html

Tale af  Yves Mersch, medlem af ECB’s direktion, på det fjerde "Bargeldsymposium" i Deutsche  
Bundesbank, Frankfurt am Main, 14. februar 2018

"Kontanter beskytter privatlivets fred og sikrer dermed grundlæggende rettigheder. […] Borgerne 
kan bruge kontanter til at udøve deres grundlæggende rettigheder, uden at staten eller andre  
tredjeparter straks kan spore alle finansielle transaktioner." Hele talen findes (på engelsk og tysk)  
på følgende adresse:

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html

Bidrag af  Yves Mersch, medlem af ECB’s direktion, på "Project Syndicate", 28. april 2017

"Væksten i den samlede efterspørgsel efter kontanter er således større end den nominelle BNP-
vækst. I de seneste fem år var den gennemsnitlige årlige vækst for eurosedler i omløb på 4,9 pct., 
hvis man ser på værdien, og 6,2 pct., hvis man ser på antallet. Denne stigning omfatter seddelstør-
relser, som i højere grad anvendes til transaktioner end til opsparing. […] ECB vil fortsat stille  
pengesedler til rådighed. Vi vil også fremme videreudviklingen af et integreret, innovativt og  
konkurrencedygtigt marked for detailbetalingsløsninger i euroområdet."

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.da.html

http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.da.html
http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.da.html
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