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Hva gjør jeg med de gamle sedlene?

Nye 100- og 200-kronesedler kom i sirkulasjon fra 
mai 2017. Nye 50- og 500-kronesedler gis ut i 
oktober 2018. Til slutt kommer 1000-kroneseddel-
en. Planen er å lansere den i løpet av høsten 2019.

Etter at de nye 50- og 500-kronesedlene er satt  
i sirkulasjon, vil de gamle sedlene fortsatt kunne 
brukes som betalingsmiddel i ett år, det vil si  
fram til og med 18. oktober 2019.

Vi oppfordrer deg til å bruke 
disse sedlene når du handler 
i  butikken eller sette dem  
inn på bank konto før denne 
datoen. Etter 18. oktober 
2019 er Norges Bank pliktig 
til å veksle inn de ugyldige 
sedlene i minst ti år.

Tidsplan for utgivelse

Se, vend, kjenn

Bli kjent med de nye sedlene
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19. okt. 2019:
Gamle 50- og 

500-krone-
sedler blir 
ugyldige

31. mai 2018:
Gamle 100- og 

200-krone-
sedler blir 
ugyldige

Høst 2020:
Gammel  

1000-krone-
seddel blir 

ugyldig

30. mai 2017:
Nye 100- og 
200-krone-

sedler

18. okt. 2018:
Nye 50- og 
500-krone-

sedler

Høst 2019:
Ny 1000- 

krone seddel
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Vend
3. Flytende ring 
Nede til venstre på seddelen kan du se et  
rektangel med en ring. Når du beveger  
seddelen i ulike retninger, ser det ut som  
ringen flyter, og du kan se et fargespill.  

4. Ankerkjetting 
Til høyre på 500-kroneseddelen kan du se  
en ankerkjetting som er integrert i papiret.  
Når du vipper på seddelen, ser det ut  
som kjettingen beveger seg. 

Slik sjekker du at seddelen er ekte Norges nye seddelserie
I 2018 lanseres den nye 50- og 500-krone seddelen. 
Dette er de to neste valørene i Norges åttende 
seddelserie. Hovedmotivene symboliserer havets 
betydning for nærings- og velferdsutviklingen i 
landet vårt.

For at sikkerhetselementene på de nye sedlene skal 
fungere etter hensikten, må du lære hvordan du skal 
bruke dem for å kunne skille en ekte seddel fra en 
falsk. De viktigste sikkerhets elementene er beskrevet 
i denne folderen.

Se
1. Vannmerke
Vannmerket i papiret blir synlig når du  
holder seddelen opp mot lyset.  
Vannmerket viser hodet på en lundefugl  
og valørtallet. Lundefuglmotivet benyttes  
på samtlige valører. 

2. Sikkerhetstråd 
Når du holder seddelen opp mot lyset, ser  
du sikkerhetstråden som en gjennom- 
gående, mørk strek som er integrert i  
papiret. Teksten «NB» og valørtallet er lagt  
inn i tråden med liten skrift.

Kjenn
Papirkvalitet
Sedlene er trykket på bomullspapir, som kjennes 
annerledes enn vanlig papir. Papiret har et smuss-
avvisende belegg som gir en glatt overflate. 
 

Følbart trykk
Hovedmotivet og flere detaljer på forsiden er trykket  
med kobbertrykk som er følbart.

Langs kortendene er det trykket streker som blinde og 
svaksynte kan bruke til å skille valørene fra hverandre. 

Mer informasjon om Norges nye 
 penge sedler, sikkerhetselementer og 
 seddelbyttet finner du på nyesedler.no  

og i appen «Nye sedler», som er tilgjengelig via 
AppStore eller Google Play.

Vi har også egen side på Facebook der du kan 
holde deg oppdatert:

facebook.com/nyseddelserie
Illustrasjonen viser den nye 500-kroneseddelen og 
plasseringen av sikkerhetselementene som er beregnet 
for publikum. 50-kroneseddelen har ikke ankerkjetting, 
men plasseringen av de andre sikkerhetselementene er lik.
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