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Igrenes fältarbeten intensifieras 

Gasprospekteringen i Morafältet i Siljansringen är inne i ett intressant skede. Igrene genomför 

djupborrning av ett nytt hål till planerade 1 000 meters djup samtidigt som produktionstest i 

befintligt hål intensifieras. 

Efter sex veckors produktionstest i ett 410 meter djupt hål, benämnt Produktionsbrunn 2 inom 

Morafältet, har Igrene temporärt stängt ner hålet. Under hela testperioden har gasmängden varit i 

sakta ökande under mycket stabila förhållanden och halten metangas ligger stadigt på 97%. 

Ett intilliggande 700 meter djupt hål, Produktionsbrunn 1, (70 meter från Produktionsbrunn 2) har nu 

”vaknat till liv” och börjat producera metangas utan att några åtgärder vidtas i själva hålet. Brunn 1 

och 2 kommunicerar uppenbart med varandra. 

Bolaget har nu bestämt att högtrycksspola brunn 1 och 2 med rent vatten för att öppna upp de 

sprickor som redan finns i berget och därigenom underlätta för djupgasen att tränga igenom. Produk-

tionstestet återupptas när högtrycksspolningen avslutats. 

Ett påbörjat hål cirka 200 meter från brunn 1 och 2 skall nu slutföras ner till ett planerat djup om 

1 000 meter. Enligt den berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene utarbetat skall borrplatsen för 

detta hål, benämnt Produktionsbrunn 4, vara optimal för att träffa de underliggande gasreservoa-

rerna.  

För att finansiera pågående verksamhet i fält och även utföra fler kärnborrhål för att säkerställa 

platsen för Produktionsbrunn 5 kommer Igrene att genomföra en nyemission under hösten med före-

träde för befintliga aktieägare. Se separat pressmeddelande härom.  

För ytterligare information kontakta: 

Mats Budh, tf VD 
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+4670 650 62 26 

 

 

Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna. Bolaget är noterat på Spotlight 

Stockmarket och har cirka 3 000 aktieägare. 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan. Det är Europas största 

meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Ett stort antal provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  
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Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om pågår. I juni månad 2019 har 

Igrene ansökt hos Bergsstaten om brytningskoncession (produktionstillstånd) inom det så kallade 

Morafältet. 

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom mycket stora områden av den del av Siljans-

ringen som ligger utanför nedslagskratern där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen 

instängd, är goda.  

Se www.igrene.se  
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