
Arctic Gold AB (ARCT): Avtal med norska Sametinget och
renskötande samer i Bidjovagge
Arctic Gold har idag tecknat avtal om hur undersökningsarbetet och därtill hörande verksamhet kan utföras i samförstånd med
norska Sametinget och de grupper som driver renskötsel i Bidjovaggeområdet . Dessutom har ett intentionsavtal tecknats som
anger riktlinjer för arbetet med ansökan om utvinningsrättighet i området.

Då det norska Sametinget, som är samernas politiska organisation i Norge, valt att inte godkänna den norska ”Mineralloven”
(minerallagen) utan skrivit en egen ”Mineralveileder” (mineralvägledning) har Arctic Gold valt att teckna avtal både med norska
Sametinget och de samer som driver renskötsel i Bidjovaggeområdet. Avtalet anger bl a hur samråd mellan parterna skall ske, hur
ofta och mellan vilka. Vidare står i avtalet att Arctic Gold ska respektera markägarna och bruksrättsinnehavarna, samt att arbetet
ska utföras i överensstämmelse med de rättigheter som samerna har efter folkrättsliga regler om urfolken. Vidare sägs i avtalet att
Arctic Gold ska sträva efter att nyttja lokal arbetskraft så långt möjligt. Dessutom jämförs i avtalet många stycken med motsvarande
stycken i ”Mineralloven” för att inte skapa konflikt mellan dessa dokument. Exempelvis kommer Arctic Gold att ställa säkerhet enligt
”Mineralloven” för eventuella markskador och annan inverkan på renkötseln.

Intentionsavtalet reglerar även hur förhandlingar och samråd enligt ”Mineralloven” skall genomföras inför ansökning om
”utvinningsrett” (motsvarande svensk bearbetningskoncession) som Arctic Gold kommer att inlämna till norska Bergmästaren
snarast möjligt.

”Underskriften av avtalen är ett tydligt uttryck för att Sametingets Mineralvägledning både blir respekterad och följt av bolag som
önskar etablera sig i Sameland” säger Sametingets president Egil Olli. 

”Det är mycket glädjande och ett stor steg i rätt riktning att också rendriften är med på dessa avtal. Renbetesdistriktens
deltagande gör dem till likvärdiga parter, som Arctic Gold förpliktigar sig till att samråda med både när undersökningsarbetet
genomförs och i förhandlingar om eventuell gruvdrift” säger Sametingets president Egil Olli.

”Jag är mycket nöjd att vi efter många diskussioner nu har säkerställt hur vi fortsättningsvis skall hantera samråden och arbetet för
att i samexistens med samerna kunna vidareutveckla Bidjovaggeprojektet mot lönsam gruvdrift” säger Arctic Gold AB´s VD, Lars-
Åke Claesson.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, tillika Kvalificerad person enligt SveMin.
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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.


