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VDs uttalande i Dalarnas Tidningar   

I en artikel i Dalarnas Tidningar uttalar sig Igrenes vd Mats Budh 

beträffande sin personliga uppfattning om gasvolymerna i det så 

kallade Mora-fältet. 

 

Mats Budhs uttalande bygger på vad som redovisats i tidigare 

pressmeddelande från 2015-01-23 och marknadsinformation därefter.  

I nämnda pressmeddelande meddelar Igrene att det initiala arbetet att 

uppskatta gasvolymerna inom Morafältet har slutförts. En första rapport 

indikerar potentiella volymer av gas i storleksordningen 0,5 till 1miljard 

m3 på blott 700 meters djup med ytterligare uppsida av gasvolymer i 

djupare berglager. Det har dessutom konstaterats att sannolikt pågår en 

successiv påfyllnad av gas i dessa reservoarer. 

Pressmeddelandet från 2015-01-23 och information som lämnats därefter 

styrker uppfattningen om att volymerna av gas är väsentligt större än 0,5-1 

miljard m3. Dock återstår en del borrningar och tester innan vi kan uttala 

oss om reservoarens storlek. 

 
Mats Budhs uttalande om sannolikheten för gas på större djup går därför 
inte belägga innan ytterligare borrningar har gjorts och Igrene vill härmed 
förtydliga att endast de tidigare uppskattningar som Igrene offentliggjort i 
sin officiella kommunikation är att ta i beaktande. Igrene beklagar det 
inträffade. 
 

 

 

 
För ytterligare information  

kontakta Ola Blumenberg, ordförande  Mats Budh, verkställande direktör 



ola.blumenberg@igrene.se   mats@igrene.se 

070-399 82 85    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 nya undersökningstillstånd, som nyligen ingetts till Bergsstaten,  

ämnar Igrene att fördjupa undersökningsarbetet även på några platser innanför kraterkan-

ten. 

Se www.igrene.se  

 

 

mailto:ola.blumenberg@igrene.se
http://www.igrene.se/

