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gULDspeciaL

Vindelgransele ligger sju mil norr om Lyck-
sele i Västerbottens inland. En för ögat ty-
pisk norrlandsby, vackert belägen längs den 
orörda Vindelälven men med nedlagd af-
fär och hus till salu. Botnia Exploration hyr 
ett av dem, en gul tvåvåningsvilla, för 5000 
kronor i månaden som platskontor och 
övernattningsställe.  

På bordet i husets kök, intill kaffekoppar, 
pepparkakor och mjölkpaket, ligger en in-
plastad pappskiva med en gnutta guldstoft 
på. ”Uppsopat på berget i Vargbäcken” står 
det skrivet med kulspets i kanten. Vargbäck-
en är en av många guldfyndigheter i trakten 
och den där Botnia Exploration hunnit längst 
på vägen mot gruvdrift. Företaget säger inget, 

men med dagens guldpris väntar en miljard 
kronor i berget i Vargbäckens kvartsgångar 
med i huvudsak nord-sydlig strykning. 

Vd som korvgubbe
Vid köksspisen står bolagets vd och stor-
ägare (nio procent) Bengt Ljung och ser-
verar kokt korv med bröd till alla som vill 

Första salvan i Varg  bäckens guld
Botnia Exploration tar steget från prospekteringsbolag till att också vara ett malmbrytande gruvföretag.
Detta markerades med en första symbolisk salva i guldfyndigheten Vargbäcken i Vindelgransele.
Solen sken och alla som var där lyste av förhoppningar.
– Det här kan bli ett lyft för Vindelgransele. Jag tror inte att någon enda här är emot gruvan, sa Stefan Blomqvist,
en av 60 bybor varav flertalet mötte upp i skogen den här eftermiddagen i början av november. 

Text och foto: Per-Yngve Bengtsson

Invigningsdags. Landshövding chris Heister och Botnia explorations vd Bengt Ljung klipper – med hjälp av en framtida 
gruvarbetare? –  det blågula bandet för blivande gruvan i Vargbäcken. 
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ha: några av de ännu få anställda i bolaget, 
styrelseledamöter i nya företagsjackor och 
ditlockade journalister. Stämningen är famil-
jär, någon guldfeber råder inte bland stövlar 
och raggsockor.  Alla vet att gruvutveckling 
är en verksamhet med långa ledtider. Flera 
andra guldföretag har haft storstilade planer 
för den här delen av Västerbotten, utan att 
så mycket hänt.

Landshövding Chris Heister är på väg 
från Umeå, men hon är inte framme i Vin-
delgransele förrän om ett par timmar och 
missar därmed korven. Hon får nöja sig 
med kaffet och smörgåstårtan i samlingslo-
kalen Myrstacken på andra sidan älven, där 
första salvan-högtidligheten senare rundas 
av inför inbjudna ortsbor. 

– Det är flera intressanta provresultat som 
ligger bakom vår nya strategi här i Vindel-
granseleområdet, förklarar Bengt Ljung vid 
den ångande korvgrytan. Som ett första steg 
kommer vi att ansöka om miljötillstånd för 
fullskalig brytning i Vargbäcken. Där har 
vi hittills tillstånd att provbryta 65 000 ton 
guldmineralisering och gråberg. Flera av 
miljökraven för fullskalebrytning i dagbrott 
är redan tillgodosedda med nuvarande till-
stånd.

350 lastbilar
– Så här långt har vi brutit 14 000 ton i 
Vargbäcken. Sedan ska berget transporteras 
med lastbil till Dragon Minings lakningsverk 
i Svartliden som ligger ganska nära. Det blir 
350 lass, fortsätter Bengt Ljung. Resterande 
provbrytningsvolym  – som kräver ytterli-
gare fem salvor – ska köras till flotation. Var, 
är ännu en hemlighet.

Genom köksfönstret pekar han mot  

Fäbodliden, där uppe, i kanten av kalhyg-
get. Data från 62 analyser av block, hällar 
och dikesgrävningar i Fäbodlidenområdet, 
har visat på ett medelvärde för guldhalten 
på 1,2 gram per ton i ett intervall från 0 till 
8,4. Och Middagsberget, Åström och flera 
andra ställen lovar också gott. Botnia Explo-
ration intensifierar nu guldprospekteringen 
på denna den västra sidan av älven parallellt 
med provbrytningen i Vargbäcken på den 
östra sidan. 

– Vår målsättning är att ansöka om be-
arbetningskoncession för undersökningstill-
ståndet Stenberget 3, som i sin tur omgärdas 
av undersökningstillståndet Granselliden 3. 
Tidigare var vår plan att enbart söka bear-
betningskoncession av Middagsberget som 
är en del av Stenberget nr 3. Nu är beslu-
tet att söka bearbetningskoncession för ett 
betydligt större område, säger Bengt Ljung.

Den nya målsättningen medför att tidiga-
re planer på att söka bearbetningskonces-
sioner för områdena Purnu och Jorbojokki 
tillfälligt måste stå tillbaka. Botnia Explora-
tion har totalt ett 30-tal undersökningstill-
stånd, främst gällande guld men även för 
basmetaller, volfram och sällsynta jordarts-
metaller.

Kända fyndigheter
Vindelgranseles sulfidmalmer som vid sidan 
av guld innehåller silver, zink och bly, in-
går i den västerbottniska guldlinjen och har 
varit kända under ganska lång tid. Men det 
är först nu, i spåren av ett kraftigt stigande 
guldpris, som de blivit riktigt intressanta. 
För 2012 har Bengt Ljung satt upp målet att 
påvisa att Vindelgransele har förutsättning-
ar att bli Sveriges nästa guldgruveområde.  

Första salvan i Varg  bäckens guld

”Miljökunnandet kan bli exportvara”
– Sulfidmalmerna här i Västerbotten 
är inte lika ´snälla´ som järnmalmerna 
i Norrbotten. Miljökraven vid brytning 
måste därför vara stora. Men det innebär 
samtidigt att vårt miljökunnande runt mo-
dern gruvdrift borde kunna bli en svensk 
exportvara, säger landshövding Chris 
Heister, som både klippte det blågula 
bandet och sprängde i Vargbäcken – ett 
projekt hon hoppas mycket på.

– Gruvorna, skogen och vindkraften 
bidrar starkt till att Norr- och Västerbotten 

nu har den högsta tillväxttakten bland alla 
län. Utvecklingen känns stimulerande, 
och förhoppningsvis får vi också se en 
tillväxt i antalet tjänsteföretag runt de 
expansiva branscherna. Vi har ju sett 
sådana avknoppas från universiteten i 
Umeå och Luleå, fortsätter hon.

Chris Heister är själv ordförande i Pro-
cessIT Innovations, ett samverkanscen-
trum för process-och verkstadsindustrier-
na, universiteten samt IT-företagen inom 
framför allt Norrbotten och Västerbotten.

Bordsprydnad. pappskivan med guldstoft, uppsopat på 
berget i Vargbäcken.

Sprängare. Landshövding chris Heister sekunderna 
innan hon knappar igång den första salvan i Vargbäcken.

Korvgubbe. Botnia explorations vd bjuder på varmkorv. 
senare väntar kaffe och smörgåstårta för bybor och 
andra invigningsgäster i byns samlingslokal.
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De tester av mineraliseringen i Vargbäcken 
som Botnia Exploration låtit göra hos anrik-
ningslaboratoriet Minprom i Stråssa visar på 
ett högt metallutbyte (97-98 procent) oav-
sett guldet tas fram med cyanidlakning eller 
flotation.

– Vi hoppas kunna använda flotation i 
driften. Det är både enklare och billigare, 
säger Bengt Ljung utan att nu veta hur an-
rikningen ska lösas på sikt. Initialt handlar 
det om att etablera ett samarbete med ex-
tern partner, men på sikt – om alla förhopp-
ningar infrias (Vargbäckenfyndigheten står 
bara för 15 procent av områdets förmodade 
potential) – kan lösningen vara att bygga ett 
eget centralt placerat anrikningsverk i Vin-
delgransele, någonstans inom synfältet från 
köksfönstret. 

Större muskler
Fast Botnia Exploration går ännu i barn-
skor, och för att klara satsningarna och 
kunna genomföra den fördjupade strategin 
och fokuseringen med högt tempo, utreder 
företagsledningen ett eventuellt behov av 
en nyemission under senare delen av 2012. 
Dagens uppmärksamhet, som bland annat 
genererar ett långt inslag från Vindelgranse-
le i Rapport, är mumma för ett företag som 
behöver väcka investerarnas intresse.  

Styrelsen umgås även med planer på ett 
eventuellt listbyte från Aktietorget till NAS-
DAQ OMX Small Cap.

– Detta ser vi som ett led i att ytterligare 
utveckla bolaget genom att förbättra bola-
gets interna kontrollmiljö och externa infor-
mationsgivning. Listbytet får ske när OMX 
anser att bolaget är tillräckligt intressant, 

vilket ju bland annat avgörs av metallpris-
utvecklingen och hur vi lyckas i Vindel-
gransele, säger Bengt Ljung.

Så anländer landshövdingen. Någon halv-
timme senare kan hon efter instruktion av 
sprängarbasen Ove Byström – ”tryck nu på 
båda knapparna samtidigt” – och omgiven 
av förväntansfulla ortsbor längs den leriga 
skogsvägen, utlösa första salvan-laddningen 
i Vargbäcken. Mullret rullar ännu över nej-
den när vi börjar gå uppåt längs den långa 
raden av parkerade bilar för att bese det 
ännu rykande resultatet.

– Det ser fint ut, konstaterar Bengt Ljung som vid sidan av tydliga kvartsgångar även 
ser bolagets första intäkter vara på väg in i 
och med provbrytningen.

Planer på specialgruva
Stefan Blomkvist, bybo sedan 30 år och 
som driver en bokföringsfirma i Vindel-
gransele, säger detsamma men från andra 
utgångspunkter. Han var med och kämpade 
för ICA-affären som till slut ändå stängdes 
och han var involverad i arbetet med att få 
till stånd en visnings- och utbildningsgruva 
i Vindelgransele, också det förgäves. 

– Blir det nu en riktig gruva skulle det 
vara något mycket positivt för Vindelgranse-
le och grannbyarna. Jag tror inte att någon 
här är emot gruvan. Vi har ju också folk här 
i området som redan arbetar i gruvnäringen, 
så det finns ett kunnande här, säger han.

Botnia Exploration passade på att tacka 
för uppbackningen lokalt genom att dela ut 
kylskåpsmagneter. Framsidan visar en arbe-
tande borrigg i suggestiv kvällsbelysning. 
På baksidan står:  ”3 november 2011. Tack 
för ditt deltagande i första salvan i Varg-
bäcken!”     

Kort om Botnia Exploration
Botnia Exploration, med bas i Lidingö, 
startades som ett utvecklingsbolag 2007 
med ett antal intressanta undersöknings-
tillstånd i prospekteringens tidiga faser. 
Företaget börsnoterades två år senare 
och köpte i fjol bolaget Hans. A. Resour-
ces Sweden AB. Genom detta förvärv 
fick Botnia ett antal undersökningstill-
stånd som låg högre upp i prospektering-
ens faser än de som fanns i portföljen 
sedan tidigare.

Köpet innefattade bearbetningskon-
cessionen Vargbäcken, som möjliggör 
intäkter som kommer att återinvesteras 
i bolagets fortsatta verksamhet som nu 
inriktas mot att komma igång med små-
skalig gruvbrytning i kombination med 
fortsatt prospektering i Vindelgransele-
området.

Botnia Exploration ägs huvudsakligen 
av ett antal privatpersoner med erfaren-
het av prospektering och gruvdrift. Vd 
Bengt Ljung är största aktieägare bland 
dessa med ett nio-procentigt innehav. 
Bengt Ljung är bergsskoleingenjör (Filip-
stad), har varit vd i en lång rad företag i 
olika branscher. Han är i dag ordförande 
i Swedish Tunnelling Group och styrelse-
ledamot i LKAB-bolaget Wassara. Utöver 
bolagets innersta ägarcirkel finns drygt 
5000 mindre aktieägare.

Den formella koncernstrukturen består 
av Botnia Exploration Holding AB med 
rörelsedrivande Botnia Exploration AB 
och Hans. A. Resources som två helägda 
dotterbolag. 
Mer information finns på
www.botniaexploration.com.

Företagsledning. Thomas Ljung, Business controller, Bengt Ljung, vd, Maria Lilja, styrelseordförande och göran 
petersson, som grundade Botnia exploration tillsammans med Bengt Ljung, framför platskontoret i Vindelgransele.

Ägarglädje. Torbjörn grahn, till vänster, tidigare vd i 
Lappland goldminers och nu en av Botnias huvudägare, 
är enligt Bengt Ljung ”sveriges bäste blockletare”.


