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Igrene har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete för framställning av 

vätgas 

Proton Technologies Inc.   har till svenska All Natural Swedish Oil AB, ANSO, sålt rätt att 

använda Protons teknik för att framställa vätgas från metangas. ANSO och Igrene har nu 

inlett diskussioner om att gemensamt utveckla tekniken i Sverige. 

Proton har i Kanada utvecklat en process som innebär att man konverterar metangas till 

vätgas direkt nere i djupa gasbrunnar. Sådan vätgasproduktion är miljöneutral och medför 

inga koldioxidutsläpp.  

ANSO med stöd av Proton vill nu implementera tekniken med början inom det s.k Morafältet 

där Igrene har ett antal djupa borrhål med tillgång till metangas. Överenskommelsen avser 

ett utvecklingsprojekt där tekniken skall anpassas för kommersiell drift i de förhållanden som 

råder i Morafältet. Det är för närvarande för tidigt att presentera en aktivitetsplan och plan 

för kompletterande miljötillstånd för projektet. Vätgasproduktion ligger i linje nationella och 

internationella klimatambitioner vilket är fördelaktigt för Igrenes verksamhet. 

ANSO och Igrene har inlett förhandlingar om formerna för ett sådant samarbete.  

För ytterligare information kontakta Igrenes styrelseordförande: 

Karl-Åke Johansson 

karl-ake@minexp.se 

+4670 625 22 57 

För information om Proton Ink 

www.proton.energy 

Grant Strem 

info@proton.energy 

 

Denna information är sådan information som AB Igrene är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 

för offentliggörande den 20 augusti 2020. 

 
Om Igrene 

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna med fokus på gas. 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.  

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.  

Igrene har ansökt hos Bergsstaten och Länsstyrelsen Dalarna om rätt att gå i kommersiell produktion av 

naturgas enligt Minerallagen respektive Miljöbalken. Se www.igrene.se  
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