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Alcaston Exploration AB hittar mera guld nu vid Björklidberget
Alcaston Exploration AB (publ), noterat på AktieTorget, rapporterar nytt fynd av guld vid
Björklidberget i Västerbotten. Guldet förekommer i ca 50 % av de bergkaxprover som
tagits under hösten vid Björklidberget. Guldhalter upp till 0,1 gr/ton Au har erhållits i
analyserna och detta anses som högt i denna inledande glesa provtagning. Guldproverna
togs inom ett 2 km2 stort område med vulkaniska bergarter som även håller förhöjda
halter av arsenik, silver och antimon. Området ligger ca 10 km från Björkdalgruvan där
guldmalm brutits i 20 år. Alcaston planerar en fortsatt provtagning vid Björklidberget
under nästa år.
Vid Björklidberget inom Häbbersholms undersökningstillstånd har Alcaston nyligen avslutat
ett bergkax- och bottenmoränprogram. Analyser av både bergkax- och bottenmoränprover
visar förhöjda halter av guld, arsenik, silver och antimon. Programmet omfattade ca 30 nya
provställen inom ett 7,6 km2 stort område och med 400-500 meters avstånd mellan
provpunkterna. Resultaten har tolkats tillsammans med tidigare utförda analyser och
provtagningar för att ringa in en potentiell mineralisering. Berggrunden i området utgörs av
vulkaniska bergarter med olika typer av omvandlingar som indikerar zoner i berggrunden där
malmmineral kan vara ansamlade (se bilagda karta).
Guld har tidigare hittats i Häbbersholmsområdet med hjälp av vaskpanna och i
bottenmorän- samt bergkaxprover.
Björklidberget är beläget ca 4 km väster om Nilsliden där Alcaston tidigare påträffat höga
halter av guld och fortsatt undersökningsarbetet med kärnborrning. Resultat därifrån
kommer att rapporteras i början på nästa år.
-

”Analyssvaren är positiva och det stärker oss i den fortsatta utvecklingen av
prospekteringsarbetet både vid Nilsliden och Björklidberget”, säger Lars-Åke Claesson
VD i Alcaston.

Alcaston följer och rapporterar enligt de rekommendationer som SveMin (föreningen för
gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) har antagit utifrån det kanadensiska
National Instrument, NI 43-101.
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Kvalificerad person enligt SveMin,
Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB
+46 18 156423
+46 70 6733294
claesson@alcaston.se
Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och
basmetallfyndigheter i Sverige. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt
inom några år eller etablera samarbete med andra bolag för att vidareutveckla fyndigheter fram till gruva. Bolaget
fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på
diamanttillstånden i Norrbotten.
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