Pressmeddelande 2017 07 09

Alcaston Exploration AB (publ) har påbörjat borrning i Bidjovagge
gruvfält.
Alcaston påbörjade ett borrprogram den 1 juli i Bidjovaggefältet i Nordnorge. Syftet är att
säkerställa mineraltillgångar så att gruvproduktion kan återupptas i Bidjovagge där tidigare bl
a Outokumpu producerat koppar och guld med god lönsamhet. Borrprogrammet, som totalt
omfattar ca 3000 meter beräknas vara klart under tidig höst 2017, varefter utvärdering
kommer att göras. Bolaget utför samtidigt en ny beräkning av de historiskt kända
mineralresurserna och planerar därefter att ansöka om utmål för gruvdrift. Programmet vid
Bidjovagge leds av Krister Söderholm som tidigare varit både gruvgeolog och gruvchef vid
Bidjovagge gruvor.
Alcaston erhöll genom förvärvet av Arctic Gold AB 161 ”mutinger” (undersökningstillstånd)
om totalt 47.74 km2 i Finnmarken Nordnorge. Huvuddelen av dessa täcker området där bland
annat Outokumpu tidigare producerade 6 486 kg guld och 30 317 ton koppar från Bidjovagge
gruvor. Historiska beräkningar och uppskattningar av mineraltillgången vid Bidjovagge visar
att områdets potential är mycket stor.
Kvar från den tidigare gruvepoken finns väg till gruvområdet, sandmagasin och flera
gråbergsupplag med guldhaltigt material. Tillstånd för ny gruvverksamhet måste ansökas om
hos Direktoratet for mineralforvaltning om undersøkelsesrett i Norge.
Under åren 2006 till 2008 bedrev IGE Nordic AB prospektering i Bidjovaggefältet och
påträffade en ny mineralisering med bland annat en borrhålssektion med 5.59 g/t guld och
1.54 % koppar över 27 meter (pressmeddelande 19 okt 2007). IGE drog slutsatsen att dessa
resultat visade att ytterligare guld-koppar mineraliseringar finns att påvisa i det historiska
gruvområdet.
Alcaston har nu påbörjat borrningar i Bidjovagge för att säkerställa att tillräckliga
mineralresurser finns för att kunna återuppta gruvverksamheten som stoppades 1991 pga
sinande malmreserver, låga guld- och kopparpris och att Outokumpu inte ville satsa mer på
prospektering i området.
Krister Söderholm har värvats som ansvarig för Bidjovagge projektet eftersom han har stor
kunskap från såväl Bidjovagge gruvorna och dessutom har mer än 30 års erfarenhet av gruvoch prospekteringsverksamhet både i Skandinavien och i flera andra länder. Han var även
verksam som Bergmästare i Finland under period 2003-2006.
Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och
basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt inom
några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Alcaston fokuserar på nuvarande guld- och
basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten samt på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och till mindre del på
diamanttillstånden i Norrbotten.

Krister Söderholm säger att ” Bidjovagge området har en utmärkt malmpotential och hela
Finnmarksområdet är väldigt underprospekterat. Samtidigt är det ett faktum att det finns
vissa utmaningar i området; klimatet, politiska och rennäringen. Man bör använda hela den
kunskapsbas som byggts upp under de senaste 20-30 åren och på detta tillämpa en modern
prospektering. Det innebär att geologi och geofysik bör sammanställas som sedan kritiskt
granskas. Vidare göra en syntes av helheterna och tillsammans planera fortsatt prospektering,
lönsamhetskalkyler och framtida brytning.”
Lars-Åke Claesson, VD Alcaston Exploration AB, framhåller att bolaget är mycket glada att
man kunnat knyta en värdefull nyckelperson till projektet och genom att nyttja Kristers stora
erfarenhet och kontakter i branschen borde man kunna föra Bidjovaggeprojektet framåt
relativ snabbt och dessutom hoppas man kunna säkra mineraltillgången för att återstarta
gruvverksamhet i området.
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 eller
bolagets styrelseordförande.
Lars-Åke Claesson
Verkställande Direktör
Alcaston Exploration AB
+46 18 156423
+46 70 6733294
claesson@alcaston.se
www.alcaston.se

Torsten Börjemalm
Styrelseordförande
Alcaston Exploration AB
+46 705 86 33 40

Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och
basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt
inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Alcaston fokuserar på nuvarande guldoch basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten samt på Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och till mindre del på
diamanttillstånden i Norrbotten.

