
 
 
 
 

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. 
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Alcaston Exploration AB har beviljas ytterligare tre 
undersökningstillstånd för guld i Västerbotten  
 
  
Alcaston Exploration AB som nyligen förvärvat Bidjovaggeprojektet med före detta guld- 
och koppargruvor samt ett flertal objekt i liknande geologiska miljöer i närheten av 
Bidjovagge, har även beviljats ytterligare tre stycken undersökningstillstånd för områden i 
Västerbotten där guldmineraliseringar kan finnas. Bolaget planerar för fortsatt 
prospektering under året på både sina tidigare områden och inom de nya områdena. 
 
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.  
 
För det fortsatta prospekteringsarbetet i Västerbotten har tre nya undersökningstillstånd 
(Lidträsket nr 1, Stavaträsk nr 1 samt Häbbersholm nr 4) beviljats av Bergsstaten. Detta 
betyder att bolaget erhåller ensamrätt att bedriva prospektering och leta malmer inom de 
aktuella områdena. Bolaget har planerat verksamhet på både sina tidigare projektområden 
och inom de nu beviljade. 
 
Lars-Åke Claesson, VD för Alcaston Exploration AB, säger att ”Alcaston stärker sin 
projektportfölj med både Bidjovaggeprojektet som har stor potential och med de tre nya 
områdena i Västerbotten där guld kan finnas”. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD tillika Kvalificerad person enligt SveMin eller 
bolagets styrelseordförande. 
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