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Alcaston Exploration AB förhandlar med nyckelpersoner för 
Bidjovaggeprojektet  
  
Alcaston Exploration AB som förvärvat Bidjovaggeprojektet med före detta guld- och 
koppargruvor samt ett flertal objekt i liknande geologiska miljöer i närheten av 
Bidjovagge, förhandlar med ett antal nyckelpersoner som tidigare var involverade i driften 
vid Bidjovagge gruvor. 
 
Alcaston har som målsättning att flera av de tidigare nyckelpersonerna skall delta i en 
projektgrupp för att planera och utföra de insatser som måste göras för att 
Bidjovaggeprojektet skall föras framåt snarast möjligt. Planerna omfattar gruvnära 
prospektering redan under den kommande sommaren, modern uppskattning av 
mineralresurserna, prefeasibility studie, ansökan om bearbetningskoncession, 
miljöprövning etc.  
 
 
Alcaston erhöll genom ett förvärv 161 ”mutinger” (undersökningstillstånd) om totalt 47.74 
km2 i Finnmarken Nordnorge. Huvuddelen av dessa täcker området där bland annat 
Outokumpu tidigare producerade guld och koppar från Bidjovagge gruvor. Historiska 
beräkningar och uppskattningar av den kvarvarande mineraltillgången visar tillsammans med 
nya fynd att områdets potential är mycket stor. Med dagens priser på guld och koppar ökade 
intresset markant. 
 
För att snabbast möjligt uppnå ett positivt besked om möjligheter till ny gruvdrift finns i 
detta område har Alcaston inlett förhandlingar med ett antal personer som tidigare var 
nyckelpersoner under driftsperioden i Bidjovagge. Bolaget har som målsättning att en 
projektgrupp skall klargöra en rad frågeställningar runt projektet snarast möjligt. Både 
mineralresurser och miljöaspekter samt omgivningens syn på projektet skall belysas och 
ansökningar formuleras till berörda myndigheter. 
 
Lars-Åke Claesson, VD för Alcaston Exploration AB, säger att ”Alcaston stärker sin 
projektportfölj med Bidjovaggeprojektet som har stor potential och genom att knyta 
nyckelpersoner till sig. Arbetet med planering och tillståndsfrågor för Bidjovaggeprojektet 
pågår och med en förstärkning av vissa nyckelpersoner tror jag vi kan se fram emot en 
fortsatt intressant resa”. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Kvalificerad person enligt SveMin eller 
bolagets styrelseordförande. 
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