
 
 
 
 
 

 
 
Arctic Golds 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. Arctic Gold fokuserar på 
Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. 
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Arctic Gold AB (ARCT): Ansökan om utvinningsrätt för Bidjovagge 
inlämnad 
 
Arctic Gold har ansökt om en utvinningsrätt enligt norska Minerallagen (”utvinningsrett”) vilket 
kan jämföras med bearbetningskoncession i Sverige. Ärendet är registrerat hos Direktoratet for 
Mineralforvaltning och kommer därmed under den närmaste tiden att handläggas av norska 
Bergmästaren som beslutar i dylika ärenden.  
 
Arctic Gold har sammanställt en ansökningshandling för utvinningsrätt (”utvinningsrett”) som 
omfattar beskrivning av vilka arbeten som utförts i Bidjovaggeområdet, en beräkning av 
mineraltillgången, flera rapporter om olika anrikningsförsök, ekonomisk kalkyl samt karta med vilka 
områden ansökan avser. Ansökan täcker i stort sett hela Bidjovagge gruvfält och skall granskas av den 
norska Bergmästaren. 
 
Utvinningsrätt innebär att innehavaren kan ta ut och nyttiggöra sig alla förekomster av statens 
mineral i utvinningsområdet, även markägarmineral kan tas ut om så behövs för att komma åt 
förekomst av statens mineral. Med statens mineral avses metaller med densitet lika med eller högre 
än 5 gram/cm3. Guld och koppar tillhör denna grupp. Med markägarmineral menas alla mineral som 
inte tillhör statens mineral. Utvinningsrätt skall ges när sökande kan göra sannolikt att det finns 
förekomst av statens mineral med en riklighet, storlek och beskaffenhet att den kan var driftvärdig 
eller bli det inom rimlig tid. Det kan inte tilldelas flera utvinningsrätter för samma område. 
 
Nästa steg i tillståndsfrågorna är att ansöka om driftsrätt (”driftskonsesjon”) vilket innebär rätt att 
göra uttag om mer än 10 000 m3 material. Denna ansökan ska inlämnas till Direktoratet for 
Mineralforvaltning. Driftsrätt kan bara meddelas till den som har utvinningsrätt och skall innehålla en 
plan för hur driften av verksamheten ska ske. 
 
”Genom inlämning av ansökan om utvinningsrätt har vi tagit ett stort steg framåt i utvecklingen av 
Bidjovagge-projektet. Kunskapsnivån kring mineraltillgången och ekonomin i projektet är nu 
väsentligt större och sannolikheten att nå fram till produktion inom satta tidsramar har även ökat” 
säger Arctic Golds VD Lars-Åke Claesson. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, tillika Kvalificerad person enligt SveMin,  
 
Lars-Åke Claesson 
Verkställande Direktör 
 
Arctic Gold AB  
+46 18 156423  
+46 70 6733294  
claesson@ arcticgold.se 
www.arcticgold.se 
 


