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Igrene borrar enligt plan 

Igrene har nu slutfört det kärnborrhål som påbörjades i december 

förra året inom Morafältet. 
 

Kärnborrningar 

Det första undersökningshålet med egen borrigg har nu utförts inom det s.k Kanadaom-

rådet väster om Mora centralort och cirka 2 200 meter norr om den borrplats där Igrene 

så här långt med framgång koncentrerat sina borrningar inom Morafältet. Detta är ett 

undersökningshål med avsikt att ta reda på bergets beskaffenhet och komplettera berg-

grundsmodellen över Morafältet. 

 

Hålet har borrats ned till 640 meter. På nivån 300-324 meter fanns mycket bitumen i 

borrkärnorna. Bitumen är det tyngsta ämnet i råolja. På nivån 377 meter nåddes en aktiv 

source rock (berg ur vilket kolväten genereras). Analys av borrkärnan från denna nivå 

visar höga halter av metan, etan, propan, butan, pentan och hexan. 

 

Sedimenten (olika typer av kalk) har en mäktighet om 410 meter och ligger horisontellt 

skiktade. Därinunder följer ett 13 meter tjockt lager av gabbro (bildas på stora djup av 

basisk magma) och från 423 till 640 meter återfinns ett mycket söndersprucket och 

poröst urberg i form av porfyrit (vulkanisk gångbergart). 

 

Under borrningarna uppstod ett pulserande flöde av metangas på nivån 606-609 meter. 

 
Nu skall det göras petrofysiska undersökningar av borrkärnorna för att utröna porösitet 

och permabilitet mm. Borrkärnorna skall jämföras med borrkärnor från borrplatsen  

2 200 meter söder därom varefter vissa slutsatser kan dras. 

 

Borriggen har nu flyttats till en plats nordväst Boda i den östra delen av Siljansringen 

och borrningarna har nått 50 meters djup. 

 



Produktionshål 

Ett nytt produktionshål inom Vattumyren i Morafältet beräknas påbörjas i början av 

april månad. 

 

Produktionstest 

Det produktionstest, som avbröts i november då det bildades metanhydrater, kommer 

att återupptas den 18 april under förutsättning av att kylan och vintern lämnat plats för 

våren. 

 

För ytterligare information kontakta    

Mats Budh, verkställande direktör,   

mats.budh@igrene.se    

070-650 62 26.    

 

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kon-

taktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars  2017. 

 
Om Igrene 

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

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. 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 14 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 undersökningstillstånd, som nyligen utverkats, ämnar Igrene fördjupa undersök-

ningsarbetet även på några platser innanför kraterkanten. 

Se www.igrene.se  
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