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Alcaston Exploration AB redovisar prospekteringsarbetet med
intressant uppslag i Nilsliden
Bolaget har under perioden utfört prospektering i tre av sina mest intressanta områden i
Västerbotten. Programmet har omfattat 30 provpunkter för bergkaxprovtagning vid Nilsliden
på Häbbersholms undersökningstillstånd samt 250 meters kärnborrning vid Sörträsket inom
Tjärrothedens undersökningstillstånd. Vid Björklidberget på Häbbersholms undersökningstillstånd har ett bergkax- och bottenmoränprogram påbörjats.
Vid Nilsliden har bolaget tidigare påträffat höga guldhalter i borrkärna (upp till 9,96
gram/ton Au över 1,40 m) och i bottenmorän (upp till 258 ppb Au) (1ppb=0,001 gram/ton).
Dessa värden anses förhållandevis höga. Den nya provtagningen syftade till att påvisa
guldmineraliseringens utbredning i bergytan (se bifogad karta). Analysresultaten visar
förhöjda (anomala) halter av guld i 12 av 24 prover (upp till 13 ppb Au) inom ett ca 500x500
m stort området. Bolagets tolkning är att dessa guldhalter indikerar en guldmineralisering
med relativt stor utbredning. Mineraliseringens halter kan dock endast bevisas med
ytterligare borrning. Sammantaget innebär detta att Alcastons förutsättningar för en fortsatt
lyckad utveckling vid Nilsliden är goda.
Kärnborrningen vid Sörträsket påvisade smärre omvandlingar och krosszoner men inte några
synliga mineraliseringar. Noggrannare undersökningar samt analyser återstår att göra.
Tidigare provtagningar har påvisat höga guldhalter i bottenmorän (upp till 155 ppb Au).
Fältrekognosering har dessutom utförts vid bolagets båda guld- och kopparuppslag i
Norrbotten där planen är att genomföra bergkax- och bottenmoränprovtagning med
borrmaskin under den kommande vintern.
Bolaget bedömer att ytterligare resultat kan redovisas före årsskiftet.
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Alcastons affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och
basmetallfyndigheter i Sverige. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt
inom några år eller etablera samarbete med andra bolag för att vidareutveckla fyndigheter fram till gruva. Bolaget
fokuserar på nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten och till mindre del på
diamanttillstånden i Norrbotten.

