
  
 

VD har ordet 
 
Ett kvartal har gått sedan jag skrev vårt senaste VD brev. Lång tid emellan kan tyckas men det har 
varit min ambition att ge er läsare kompletterande och förtydligande information till vad som 
skrivits i pressmeddelanden under den tiden. Vi kom igår ut med ett pressmeddelande om våra 
kompletta resultat av vinterns bottenmoränprovtagningar som jag tänkte kommentera. 
 
Arbetena med såväl diamant- och bottenmoränborrningar (BOT) är nu avslutade för säsongen och 
övergår nu till kompletterande geofysiska mätningar i sydvästra området av Vindelgransele. 
Orsaken till dessa nya geofysiska mätningar är de mycket positiva resultat som erhållits i samband 
med BOT borrningarna och redovisats i pressmeddelande  
 
För att förstärka och bättre förklara dessa provtagningar vill jag därför komplettera med några 
intressanta kartor och illustrationer tillsammans med några kommentarer:  
 
”En del av moränprovtagningen gjordes över två kända mineraliseringar, Fäbodtjärn och 
Middagsberget, för att testa och kalibrera provtagningsmetoden. På ett flertal platser i 
Jägarlidenområdet har guldhalter påträffats i moränen som är jämförbara med eller överstiger 
halterna vid referensplatserna.”  
 
Som framgår av kartorna ligger de nya provtagna områdena mycket nära eller ca 1 km från våra 
kända mineraliseringar t.ex. Fäbodtjärn. Ett område som bekant håller mycket höga halter av guld 
och som hittills måste betraktas som Botnias klart intressantaste område. Som vi tidigare påpekat 
är hela Vindelgranseleområdet ett eldorado av mineraliseringar. Detta ”nya” område väcker 
verkligen ledningens och våra geologers intresse. 
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Ni alla som följt oss har lärt er att guldhalter i berg mäts i g/ton. Vid bottenmoränanalyser anges de 
oftast milligram/ton eller alltså i 1000-delar av de värden vi lärt oss känna igen. Jag vill därför peka 
på att de rödmarkerade punkterna innehåller guld upp till 2,78 g/t! Även om BOT provtagningar 
inte ger en exakt bild av området är det helt klart att ju tunnare moränlagret är ju större korrelation 
torde det finns det mellan moränens guldhalt och den underliggande berggrundens guldhalt!  
 
Årets diamantborrningar 

Diamantborrningarna har under vintern framförallt utförts för att vidimera mineraliseringen 

Fäbodtjärn (Fäbodliden C)vi borrade fram under fjolåret. Borrningarna kan kallas ”infyllsborrningar” 

och görs för att en kvalificerad person kan göra en korrekt bedömning av mineraltillgången. 

Företaget Geovista har fått detta uppdrag som pågår samtidigt som vi väntar på alla analyser av 

borrkärnorna som fortfarande analyseras hos ALS i Canada. Även under årets borrningar har vi 

borrat igenom mineraliseringen där vi sett guld i 4 hål, ett tecken som indikerar att halterna 

kommer att vara fortsatt goda. 

Botnia Explorations deltagande på PDAC i Toronto. 

För första gången deltog vi med en 

egen monter på denna gigantiska 

prospekteringsmässa. Cirka30 000 

personer, alla med geologi och 

prospektering som huvudintresse, 

deltog. Syftet med mötet är att 

samla alla världens prospektörer på 

ett och samma ställe där de kan 

marknadsföra sina projekt inför 

världens investerare. Även om 

Botnia tillhörde ett av de mindre 

prospekteringsbolagen drog helt 

klart vår Fäbodtjärn mineralisering 

ögonen åt sig.  

Med våra höga halter och läge med närhet till många 

kända gruvprojekt i Västerbotten, anses Vindelgransele 

som mycket intressant av investerare framför allt från 

Kanada. Den avsaknad av kapital för prospektering som 

vi sett under de senaste åren verkar vara på återgång. 

Helt klart finns det investerare som är beredda att gå in 

i även mindre bolag typ Botnia Exploration. 

Under konferensen upphöjdes Sverige till det land i 

världen som anses mest intressant att investera i. Ett 

 Statssekreterare Håkan Ekengren och Bergmästare Åsa Persson studerar 
Fäbodtjärns guldhalter 

Torbjörn Grahn i samspråk med SGU:s nye 
Generaldirektör Gerd Söderberg 



  
 

antal villkor gäller för nomineringarna men tydligen sammanfaller dessa till en positiv värdering av 

Sverige. Vi har med andra ord passerat Finland som innehöll topp positionen 2013. 

I samband med PDAC höll Nordens exportorganisationer en gemensam konferens kallad Nordic 

Mining Days. Undertecknad fick då tillfälle att på plats berätta om Botnia Exploration och våra 

planer. Konferensen var bl.a. besökt av vår statssekreterare Håkan Ekengren och vår bergmästare 

Åsa Persson.  

Status i våra förhandlingar med potentiell samarbetspartner 

Som vi meddelade i PM den 19 februari 2014 har Botnia Exploration Holding tecknat en 

avsiktsförklaring med en stor internationell gruvaktör med avsikten att inleda förhandlingar om att 

ta fram ett avtal gällande fortsatt prospekteringssamarbete i Vindelgranseleområdet. 

Förhandlingarna pågår på ett mycket konstruktivt sätt. I dagsläget diskuterar vi nu 

värderingskriterier av våra mineraliseringar. Resursernas storlek och intresse samt naturligtvis 

kopplat till Botnias nedlagda investeringar som kapitaliserats i balansräkningen. Helt klart kan man 

dra lärdom av tidigare gjorda ackvisitioner eller samarbeten under senaste åren. Närmast kommer 

en geologisk ”due diligence” att gemensamt genomföras mellan de inblandade bolagen. I 

kombination med Geovistas uppdrag kommer vi snabbt framåt i detta arbete. 

Tidsplanen för en eventuell avsiktsförklaring ligger i dagsläget fast och det är båda parternas 

målsättning att avtalet är på plats innan semestrarna. 

Fortsatta aktiviteter 

I avvaktan på förhandlingarna ovan sker viss prospektering som ytterligare kompletterar våra 

mineraliseringar och tillgångar genom att vi planerar att utföra en geofysisk mätning för öka våra 

kunskaper över området. Då det för närvarande är perfekt skare hoppas vi att dessa mätningar kan 

påbörjas omgående. 

Avslutningsvis önskar jag er en trevlig vår. Helt klart har vi alla något spännande att se fram emot 

och jag ser fram emot att författa nästa VD brev! 

Nacka den 8 april 2014 

Bengt Ljung VD 

 
 
 

 
 


