Pressemelding

Røyrvik og Vilhelmina den 19 april 2017

Vilhelmina Mineral og Joma Næringspark
samarbeider om utvikling av Jomafeltet i Røyrvik
Joma Næringspark AS og det svenske selskapet Vilhelmina Mineral AB har inngått avtale om
å samarbeide om utvikling av Jomafeltet som ligger i Røyrvik kommune. Målet med
samarbeidet er gjennom det nyetablerte selskapet Joma Gruver AS å utvikle Jomafeltet der
målsetningen er å identifisere ytterligare mineralresurser som kan danne grunnlaget for ny
gruvevirksomhet.
Jomafeltet inneholder bl a de tidligere gruvene til Grong Gruber AS i Joma og Gjersvik som under
driftsperioden 1972 til 1998 på det meste sysselsatte ca 130 ansatte og produserte ca 11,5 millioner
tonn malm med en genomsnittlig gehalt på 1.5% koppar og 1.5% zink. Til sammen beregnes de idag
å inneholde ytterligere mineralressurser på minst ca 5,5 millioner tonn kopper og zinkmalm. Videre
finns i området ytterligere satelittprosjekt og flere soner som er identifisert som høyintressante med
tanke på ytterligare prospektering.
Den avtalen som nå er inngått innebærer at Joma Næringspark til det nye selskapet Joma Gruver
overfører samtlige rettigheter i Jomafeltet i form av undersøkelsesrett og innlevert søknad til
Direktoratet for mineralforvaltning om utvinningsrett. Samtidig forplikter Vilhelmina Mineral seg
gjennom avtalen å investere kapital for å muliggjøre utviklingen av projektet.
Vilhelmina Mineral er et gruveutviklingsselskap med rettigheter ved det gamle gruveområdet på
Stekenjokk i Västerbotten i Sverige. Under perioden 1976 til 1988 ble det i Stekenjokk produsert ca
7 millioner tonn malm av Boliden og minst like mye beregnes å være igjen til utvinning.
Joma Næringspark er et utviklingsselskap der målsetningen er flere arbeidsplasser og økt aktivitet i
Røyrvikområdet. For Joma Næringspark betyr avtalen at Røyrvik får en aktiv medspiller i arbeidet
med å skape mer aktivitet i ei fjellbygd som har stort behov for nye arbeidsplasser Mineraler har i
flere år vært et satsningsområde for næringsparken og Røyrvik kommune. Gjenom malmletning
har man funnet intressante områder der det planlegges diamantboring i 2017.
For ytterligere informasjon kontakt:
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