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Igrene släpper inmutning  

Efter många års prospektering avstår Igrene från ett undersök-

ningsområde i den östra delen av Siljansringen i anslutning till  

sjön Ljugarn i Rättviks kommun. 

 

AB Igrenes nu sexåriga undersökningstillstånd för olja och gas, avseende ett 
stort område på den östra sidan av Siljansringen, löpte ut per den 15 juni 
2016.  
Tillståndet omfattade från början 40 000 hektar och efter tre års prospek-
terande valde Igrene att minska området till 17 000 hektar. Nu lämnar 
Igrene tillbaka även detta område benämnt Siljansringen – Stumsnäs i 
Rättviks kommun, tillstånd nr 99 av den 15 juni 2010. 
 
Igrene har, mot bakgrund av det motstånd Bergstaten visat mot att förlänga 
gas- och oljeundersökningstillstånd efter sex år, valt att inte ansöka om för-
längning av tillståndet. 
  
Som Igrene tidigare meddelat har bolaget överklagat till Förvaltningsrätten 
Bergsstatens beslut att avslå Igrenes ansökan om tre års förlängning (år 7-
9) av sju områden avseende gas. Detta ärende har ännu inte avgjorts. 
 
I pressmeddelande 2016-06-14 informerar Igrene om att Bergsstaten avsla-

git bolagets ansökan om fyra års förlängning (år 7-10) av undersökningstill-

stånd för olja avseende fem olika områden.  

Bergsstatens beslut kommer att överklagas till Förvaltningsrätten. 

 
Skulle Igrene trots allt nekas fortsatt undersökningstillstånd vad gäller de 

just nu tvistiga områdena ovan påverkar detta Igrenes fortsatta verksamhet 

bara till viss del eftersom bolaget fortfarande förfogar över ett 10-tal områ-

den för gas- och oljeprospektering. 



  
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 ansökningar om undersökningstillstånd som nu är aktuella ämnar Igrene att även 

fördjupa undersökningsarbetet på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  

http://www.igrene.se/

