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Bergsstaten avslår Igrenes ansökningar  

Igrenes ansökan i januari 2016 om förlängning av undersöknings-

tillstånd för olja avseende fem områden har nu avslagits av Bergs-

staten.  

 

Efter sex år av intensivt fältarbete och stora nedlagda kostnader har Igrene 

ansökt om fyra års förlängning av undersökningstillstånden för olja för ne-

danstående områden. 

 

Tillstånd nr  Beteckn. Siljansringen-  Areal ha 

2010:20   Nordvästra Skattungen nr 2    3 467 

2010:22   Oresjön nr 2, delar av     8 703 

2010:23   Västra Gulleråsen nr 2        314 

2010:24   Norra Gulleråsen nr 2, delar av   8 152 

2010:25   Sydvästra Boda nr 2    1 255 

  Summa hektar  21 891 

 

Utöver arbetsplaner för respektive område har Igrene i ett femsidigt sam-

lingsbrev beskrivit allt det arbete som nedlagts och även utvecklat alla de 

särskilda skäl bolaget anser föreligger för att ansökan skall bifallas. 
 

Från början har bolaget haft 20 ”inmutningar” för olja men bolaget har läm-

nat tillbaka 13 av dessa efter de prospekteringar som genomförts under 

åren. 

 

De skäl Bergsstaten anger för sitt avslagsbeslut är desamma som myndig-

heten tidigare angav när det gäller avslag på Igrenes ansökan om förlängt 

tillstånd för sju områden med avseende på gas. Detta ärende ligger just nu 

hos Förvaltningsrätten för avgörande.  



Igrene kommer att överklaga även detta avslagsbeslut av samma skäl som 

tidigare framhållits. 

Se för övrigt pressmeddelande 2015-12-09. 

 

Det som förvånar Igrene mest är att Bergsstaten nu avslagit ansökan för 

Norra Gulleråsen avseende olja, vilket område myndigheten tidigare god-

känt för fortsatta undersökningar avseende gas.  

 

Igrenes verksamhet raseras inte i grunden om rättelse inte nås i alla delar 

men stora nedlagda undersökningskostnader har då varit förgäves. Under 

den tid processen med överklagande bedrives kan Igrene erhålla dispens 

för fortsatta undersökningsarbeten. 

 

När det gäller de undersökningsområden där Bergsstaten avslagit ansökan 

om förlängt undersökningstillstånd vill Igrene nämna följande betr de eko-

nomiska konsekvenser detta eventuellt skulle kunna innebära för bolaget. 

 

Det är i allmänhet svårt att i ett prospekterande företag som Igrene bedöma 

vilka utgiftsposter som har ett varaktigt värde och som således kan bokfö-

ras som investering i balansräkningen. Därför har Igrene valt att redovisa 

fältarbeten (förutom själva borrningarna) som kostnader i resultaträkning-

arna. 

Mot bakgrund av detta föranleder Bergsstatens beslut inga väsentliga ned-

skrivningar av bokförda värden i bolagets balansräkning. 

 

Skulle Igrene trots allt nekas fortsatt undersökningstillstånd vad gäller de 

just nu tvistiga områdena påverkar detta Igrenes fortsatta verksamhet bara 

till viss del. Verksamheten inom Morafältet på västra sidan av Siljansringen 

och Solberg/Boda-området på den östra sidan kommer att intensifieras och 

bolaget förfogar över  ytterligare tio områden för gas- och oljeprospekte-

ring. 

  

 

 

 
Vid ytterligare frågor, kontakta Mats Budh, Verkställande Direktör              

mats.budh@igrene.se, 070-650 62 26  



 

Om Igrene 

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. Flera provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja 

inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern 

där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.  

Med de nyligen erhållna undersökningstillstånden för ytterligare sju områden ämnar Igrene 

att även fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  
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