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Företag som bedriver eller har bedrivit uran- och
alunskifferprospektering i Sverige enligt Bergsstatens
redovisning.
Den här sammanställningen, uppdaterad 2017-12-30, är avsedd att översiktligt redovisa fakta
avseende företag som är eller har varit engagerade i prospektering av uran och alunskiffer i
Sverige sedan 2005. Underlaget har huvudsakligen hämtats från företagens hemsidor och
annan på nätet tillgänglig information, framför allt Allabolag. Sammanställningen gör inte
anspråk på att vara helt fullständig och informationen har delvis avsiktligt förenklats. Framför
allt har ansökta tillstånd räknats som gällande, eftersom det är ovanligt att ansökningar om
tillstånd avslås av Bergsstaten. Sammanställningen är ett komplement till boken
”Uranbrytning i Sverige?”, utgiven i oktober 2010.
I många fall anges undersökningstillstånden enligt Bergsstatens karta omfatta andra metaller
än uran. Dessa tillstånd har ändå räknats gälla uran om de avser alunskiffer (som alltid
innehåller uran) eller avser områden där det är känt att berggrunden innehåller uran,
exempelvis genom tidigare undersökningstillstånd eller äldre undersökningar.
Sammanställningen omfattar 57 aktörer (företag och i ett fall privatperson) som är eller har
varit engagerade i prospektering av uran, torium, alunskiffer och olja-gas (i alunskiffer) i
Sverige sedan åtminstone 2005. Aktörerna beskrivs kortfattat. Det är rimligt att fler företag
kan komma att överväga eller planera att engagera sig i uran- eller olja-gasprospektering om
uranpriset åter börjar stiga eller om efterfrågan och pris på olja-gas ökar. I slutet av december
2017 hade 10 företag gällande undersökningstillstånd som åtminstone delvis kan antas avse
uran. Två företag hade undersökningstillstånd och ett företag bearbetningskoncession
avseende olja-gas. De största aktörerna sett till antalet gällande tillstånd avseende uran var:





EU Energy Corp, Kanada (tidigare Continental Precious Minerals Inc), (11 tillstånd)
Aura Energy Ltd, Australien (6 tillstånd)
URU Metals Ltd (Svenska Skifferoljeaktiebolaget), Kanada (3 tillstånd)
Orezone AB, Sverige (3 tillstånd)

Störst antal tillstånd som gällde olja och gas hade Africa Resources AB (Gripen Oil & Gas
AB) med 3 tillstånd. Big Rock Exploration/Energy AB och Draupner Energy Sweden AB
hade vardera 2 tillstånd.
Tre av de tidigare storaktörerna har upphört med uranprospektering i Sverige. Continental
Precious Minerals lämnade successivt omfattande tillstånd i alunskiffer och urberg, varefter
de sista tillstånden i Ovikenområdet 2016 överläts till EU Energy Corp. Mineralbolaget i
Stockholm AB gick i konkurs. Mawson Resources hade efter 2011 inga tillstånd kvar som
avsåg uran (delvis överförda till andra bolag och sedan upphörda). Under 2014 återkom
Mawson med undersökningstillstånd som gäller uran, men dessa upphörde åter 2016. Det var
fråga om de sedan gammalt kända områdena Pleutajokk, Lilljuthatten, BjörkråmyranAborrviken och Kvarnån, vilka under lång tid hade innehafts av Continental Precious
Minerals.
Ett flertal av de tillstånd som Mineralbolaget hade i Dalarna och Hälsingland söktes under
2013 istället av det då nybildade företaget European Mineral Exploration AB. Tillstånden
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avslogs först av Bergsstaten, men beviljades efter överklagande till förvaltningsrätten.
Tillstånden har sedan upphört.
Det finns och har funnits ett betydande antal små både svenska och utländska företag som
delvis äger varandra, samarbetar eller ombildas och som ägnar sig åt mineralprospektering på
ett sätt som närmast bör betecknas som en form av högriskspekulation eller lotteri i
förhoppning om att större utländska eller svenska gruvföretag skall ta över informationen.
Företagen är små, ibland kortlivade och sysslar endast med prospektering, inte verklig
gruvhantering. Ett flertal av företagen har upphört eller har ekonomiska svårigheter.
Informationen nedan avser tillgänglig information i slutet av december 2017. I förteckningen
har även medtagits företag som har upphört eller som inte längre har undersökningstillstånd
som gäller uran eller alunskiffer.

 Africa Resources AB (Gripen Oil & Gas AB), Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm,
Sverige. Hemsida: www.africaresources.se.
Företaget registrerades 2005-12-14 och har delvis genom dotterbolagen Gripen Gas AB
och Gotland Exploration AB (se nedan) haft undersökningstillstånd avseende olja och gas
i Östergötland, Öland och Gotland. Företaget har svag ekonomi, varför värdet på
tillgångar och aktier har skrivits ner och avnotering har skett på AktieTorget. Under 2016
skedde namnbyte till Africa Resouces AB med inriktning på diamanter i Demokratiska
Republiken Kongo.

 Agricola Resources plc, Richmond House, Broad Street, Ely, Cambridgeshire, CB7
4AH, UK. Hemsida: www.agricolaresources.com.
Företaget har funnits åtminstone sedan 2002 och har tidigare haft begränsad verksamhet
inriktad på uran i Sverige och Finland. Senare var inriktningen guld i norra Afrika
(Marocko). De tidigare 4 svenska tillstånden i Arjeplogs och Jokkmokks kommuner
överfördes till Beowulf. Agricola var även delägare i Beowulfs projekt Ballek i Arjeplog.
Företaget har ägts till 29,8% av EVE Investments (tidigare EVE Ventures Ltd).
Verksamheten tycks ha avstannat de senaste åren. Ett samgående var på gång med
Kazakh Resources, men fullföljdes inte. I slutet av 2012 planerades köp av ett företag
som i sin tur äger 75% av tre företag i Nya Zealand inriktade på guld, platina och
tungmineralsand. Affären avstannade enligt årsrapporten för 2012. Enligt en notis i EVE:s
årsrapport 2015 är Agricola under ombildning och söker ett nytt projekt. Agricolas
hemsida är inte uppdaterad sedan 2013. Agricola har samma adress som tidigare All Star
Minerals och Beowulf. Kontaktperson för alla tre företagen var tidigare Dr Robert Young,
som nu verkar ha lämnat företagen. Det har funnits en svensk intressent och/eller kontakt:
Jan Ola Larsson (se Olandbrava Exploration nedan).

 All Star Minerals plc, C/O Ensors Accountants LLP, Cardinal House, 46 St Nicholas
Street, Ipswich, Suffolk, IP1 1TT, UK. Hemsida: www.allstarminerals.co.uk.
Företaget, bildat 2006, var tidigare enbart inriktat på uran (4 tillstånd) och torium (2
tillstånd) i Sverige (Arjeplog, Jokkmokk, Övertorneå), tidigare även i Australien. Hösten
2012 informerade företaget att det skulle ändra fokus från uran och torium i Sverige till
guld, silver och basmetaller i Australien genom köp av företaget Circle Resouces Pty. På
hemsidan anges nu att inriktningen är naturresurser i Queensland, Australien. På
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hemsidan anges att företaget 2016 beslöt att ändra inriktning till annat än naturresurser.
Företaget hade tidigare samma adress som Agricola och Beowulf. Det finns eller har
funnits en svensk intressent och/eller kontakt: Jan Ola Larsson (se Olandbrava
Exploration nedan).

 Aura Energy Ltd, Level 1, 34-36 Punt Road, Windsor, Victoria 3181, Australien.
Hemsida: www.auraenergy.com.au. Svenskt dotterbolag bildat 2007: Aura Energy
Sweden AB, Myrgatan 3A, 776 30 Hedemora, Sverige.
Företaget har tidigare varit inriktat på uranprospektering, bildades 2006 och har enligt
hemsidan verksamhet i Mauretanien och Sverige (projekt Häggån). I Sverige hade
företaget tidigare ett stort antal tillstånd spridda över landet. Nu återstår 6 tillstånd i
alunskiffer i kommunerna Berg och Åre. Företaget hävdar att alunskiffrarna är Europas
största urantillgångar och kan brytas i dagbrott. I projekt Häggån avser företaget att
tillämpa biolakning med finska gruvan Talvivaara som förebild. Av redovisningen på
hemsidan framgår att företagets huvudfokus nu är projektet i Mauretanien. I december
2017 redovisas att ett särskilt bolag avses bildas för Häggån med inriktning på
”batterimetaller” som vanadin mm.
I oktober 2008 meddelades att det kinesiska företaget Sino King Enterprise Investment
Ltd avsåg att medverka i Auras projekt vid Storsjön i Jämtland. I februari 2009
meddelades att detta inte skulle ske. Under våren 2013 ägde förhandlingar rum om
medfinansiering av projektet Häggån med det stora franska kärnkraftsföretaget Areva,
men förhandlingarna avbröts i juli 2013 och sökandet efter medfinansiering fortsätter.
Som ett led i detta har företaget redovisat möjliga minskningar av kapaciteten hos
Häggåprojektet för att underlätta finansieringen.

 Beowulf Mining plc, 201 Temple Chambers, 3-7 Temple Avenue, London, EC4Y 0DT,
UK. Hemsida: www.beowulfmining.com. Dotterbolag Wayland Sweden AB, Storgatan
36, 21 31 Lycksele, Sverige.
Beowulf hade tidigare samma adress som Agricola och All Star Minerals. Det finns eller
har funnits en svensk intressent och/eller kontakt: Jan Ola Larsson (se Olandbrava
Exploration nedan). Företaget bildades 1989 och har tidigare benämnts Britcam Minerals,
Alamos och Beowulf Gold. Företaget har verksamhet i Sverige och Finland med
inriktning på guld, koppar och järn (huvudprojekt är det kända och kontroversiella Kallak
väster om Jokkmokk). Ett fåtal tidigare tillstånd hade någorlunda tydligt inriktade även
på uran. För projektet Ballek bildades 2010 företaget Wayland Copper Ltd (dotterbolag
Wayland Sweden AB) ägt av Beowulf (65,25%) och EVE. Enligt Alla Bolag är Beowulf
nu moderbolag för Wayland Sweden AB. Andra tillstånd övertogs av dotterbolaget
Norrbotten Mining AB, vilket nu tycks ha upphört.

 Big Rock Exploration AB, Big Rock Energy AB, dotterbolag till Ulrich & Co AB.
Samma personer som har grundat Big Rock Exploration AB och Big Rock Energy AB
driver moderbolaget Ulrich & Co AB, Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping, Sverige.
Hemsida: www.ulrich-co.se. Det finns ett amerikanskt bolag: Big Rock Exploration LLC,
1620 Central Avenue NE, Suite 104, Minneapolis, MN 55413 USA, hemsida:
www.bigrockexploration.com.
Big Rock Exploration AB bildades 2013 och Big Rock Energy AB bildades 2015. Det
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förstnämnda fick i juni 2014 undersökningstillstånd för olja och gas i ett stort område
(senare minskat) i Falköpings och Tidaholms kommuner, Västergötland. Det sistnämnda
har undersökningstillstånd för ett litet område söder om Stenstorp och i anslutning till det
större. Avsikten är att starta provborrningar. Enligt tillståndsansökan har ett internationellt
olje- och gasbolag visat intresse för samarbete för att utveckla området. Detta bolag kan
kanske vara det amerikanska med samma namn, vilket enligt hemsidan är ett geologiskt
konsultföretag inriktat på att biträda exploateringsföretag även avseende uran.

 Boss Resources Ltd, Suite 23, 513 Hay Street, Subiaco WA 6008, Australien. Hemsida:
www.bossresources.com.au.
Företaget, vilket tidigare var inriktat på energiråvaror som oljeskiffer, är nu inriktat på
nickel, koppar, guld och uran i Sverige, Burkina Faso och Australien. Företaget har
undersökningstillståndet Pålänge nr 1 som delvis sammanfaller med ett tidigare tillstånd
som gällde uran, IGE Nordic och senare Norrsken Energy.

 Botnia Exploration Holding AB, Box 1113, Cylindervägen 18, 131 26 Nacka Strand,
Sverige. Hemsida: www.botniaexploration.com.
Företaget bildades i början av 2007 och fick i slutet av 2007 tre undersökningstillstånd
som avsåg torium i Sundsvalls kommun. Dessa tillstånd frånträddes emellertid efter kort
tid. Nu anges på hemsidan att företaget är inriktat på guld och sulfidmalmer i Sverige och
innehar 9 undersökningstillstånd och 2 bearbetningskoncessioner avseende guld i
Vargbäcken och Fäbodtjärn vid Vindelgransele i Lycksele kommun.

 Continental Precious Minerals Inc, 82 Richmond Street East, Suite 200 Toronto,
Ontario, M5C 1P1, Canada. Hemsidan: www.czqminerals.com har upphört. Det svenska
dotterbolaget Continental Minerals Sweden AB, bildat 2006, har upphört.
Företaget bildades 1987 i Canada med verksamhet att bedriva prospektering av olika
mineral. Huvudinriktningen var från 2005 prospektering i Sverige inriktad på uran och
alunskiffrar. Verksamheten har omfattat ett stort antal tillstånd i både urberg och
alunskiffer. Bland de ursprungliga platserna i urberg kan nämnas de sedan tidigare kända
Pleutajokk i Arjeplog och Lilljuthatten i Krokom. Företaget hade till 2016
undersökningstillstånd i alunskiffer i Jämtland, tidigare även i Västergötland,
Östergötland, Närke och Lappland. Provborrningar har genomförts i Jämtland och i
Arjeplog. På senare tid koncentrerades verksamheten till alunskiffer i Ovikenområdet
(Viken-projektet) i Jämtland. År 2009 gjordes ett misslyckat försök att sälja ett antal
tillstånd i urberg till Uranium International. Två urbergstillstånd (Lilljuthatten och
Nöjdfjället) överfördes till dotterbolaget HRU Sweden AB med den i Sverige bosatte
Peter Michael Bromley Challenor (sannolikt son till Michael Bromley Challenor, tidigare
direktör i Continental och engagerad i Geoforum Scandinavia AB), men dessa tillstånd
återtogs av Continental 2013 och har sedan upphört liksom övriga tillstånd i urberg.
Svensken Erik Sundblad har varit miljöansvarig vice direktör i Continental (tidigare hade
framlidne geologen Gustav Åkerblom denna uppgift). I december 2012 röstade missnöjda
aktieägare fram en ny styrelse i företaget. Därefter har ytterligare förändringar skett.
Företagets grundare och tidigare ledare Ed Godin avskedades. Samarbetet med Michael
Bromley Challenor och Geoforum Scandinavia avslutades. En översyn påbörjades av
företagets verksamhet och kompletterande finansiering söktes i flera år. Enligt den
senaste redovisningen av det utökade projektet Viken i Jämtland krävdes ca 8 miljarder kr
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för att genomföra projektet. Under 2014 engagerades företaget istället i ett projekt i
Kanada inriktat på koppar, guld och silver. Enligt rapportering har företaget nu ingen
aktiv verksamhet. Samtliga då kvarvarande 12 undersökningstillstånd i Ovikenområdet
överfördes 2016-12-19 till företaget EU Energy Corp.

 Crucian Mining Exploration, Stora Torg 11, 241 30 Eslöv, Sverige. Företaget saknar
hemsida.
Enligt uppgift på nätet är företaget enskild firma tidigare registrerat för F-skatt
(avregistrerad 2015) och moms 1997-01-01. Bolagsnamnet registrerades 1997 av Peter
Anthony Heskett. Verksamheten är prospektering. Företaget har haft ett
undersökningstillstånd för uran benämnt Rakkurvare i Arvidsjaur. Detta överläts till
Uranium Prospects PLC. Under 2015 fick företaget undersökningstillståndet
Granträskberget nr 1 i Lycksele gällande koppar och guld. Under 2017 har företaget sökt
det näraliggande undersökningstillståndet Tallberget nr 5.

 EME Energiproduktion AB, Krokgränd 12, 263 77 Mölle, Sverige. Hemsidan
www.emeenergiproduktion.se har upphört.
Företaget bildades i början av 1990-talet och var inriktat på tillverkning och energi torvutvinning. Under 2014 avregistrerades f-skatt och moms. Ett dotterbolag i Sexdrega
sydost om Borås tillverkade torvbriketter och är satt i konkurs. Ett undersökningstillstånd
i Arjeplog avsåg uran, men har upphört.

 Energigas i Östergötland AB, Tidigare adress La Revange 10, 439 94 Onsala, Sverige.
Företaget saknade hemsida.
Företaget bildades i juni 2010 och hade som huvuduppgift att exploatera skiffergas. Det
hade 4 undersökningstillstånd i Vadstena och Motala, Östergötland, beviljade i januari
2011. Undersökningstillstånden har upphört liksom bolaget.

 EU Energy Corp, Suite 520, 65 Qeen Streat East, Toronto, Ontario M5H 2M5, Canada.
Hemsida: www.euenergycorp.com.
Enligt beslut av Bergsstaten 2016-12-19 överfördes 12 undersökningstillstånd i
Ovikenområdet från Continental Precious Minerals till EU Energy Corp. Företaget tycks
vara nybildat för detta ändamål och är enligt hemsidan inriktat på vanadin i
Vikenprojektet.

 Eurasian Minerals Sweden AB, Sankt Eriksgatan 4, 112 39 Stockholm, Sverige. Helägt
dotterbolag till Eurasian Minerals Inc, Suite 501, 543 Granville Street, Vancouver,
British Columbia, Canada V6C 1X8. Hemsida: www.eurasianminerals.com.
Moderbolaget bildades 2003 och bedriver prospektering i bland annat USA, Haiti, Turkiet
och Australien.
Det svenska företaget registrerades 2009-07-22. Prospekteringen i Sverige avser ett flertal
platser och tycks huvudsakligen vara inriktad på sulfidmineral (koppar mm). Företaget
har haft tillstånd i Bergs kommun vid Storsjön i Härjedalen i ett område med
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uranförekomster. Två av dessa övertogs 2010 från Olandbrava (se nedan). Olandbrava har
2016 åter fått undersökningstillstånd för ett av områdena.

 Euro Scandinavian Uranium AB, Box 16285, 103 25 Stockholm, Sverige. Hemsida
saknas. Bolaget har upphört och var dotterbolag till European Uranium Resources Ltd,
Unit 1, 15782 Marine Drive, White Rock BC, Canada V4B 1E6, hemsida
www.euroresources.com. Företaget har senare bytt namn till Azarga Metals Corp med
samma adress, hemsida: https://azargametals.com/.
Azarga Metals, tidigare European Uranium Resources har tidigare namnändrats från
Tournigan Energy Ltd och har verksamhet inriktad på uran i Slovakien (tidigare Finland
och Sverige) och koppar och silver i Ryssland. Areva har varit betydande aktieägare i
företaget. I december 2013 meddelades samgående med företaget Portex Minerals Inc,
vilket ej genomfördes.
Företaget tog över 8 undersökningstillstånd i fyra områden från tidigare Mawson och TM
Resources (se nedan). Det gällde områden vid Storsjö kapell i Bergs kommun och
Hotagen (kring Lilljuthatten och Nöjdfjället) i Krokoms kommun samt Aronsjö i
Vilhelmina kommun och Långtjärn (Dubblon) i Sorsele kommun. Samtliga dessa
undersökningstillstånd har upphört.

 European Mineral Exploration AB, Stjärnstigen 19, 302 70 Halmstad, Sverige.
Företaget saknar hemsida.
Företaget registrerades 2013-05-16. I styrelsen finns bland annat Michael Nolan, tidigare i
MinMet och Skifferoljeaktiebolaget. Eventuellt har bolaget startats med medel från
försäljningen av Skifferoljeaktiebolaget till URU Metals (se dessa företag). Företaget
ansökte 2013-06-30 om 16 undersökningstillstånd i kommunerna Orsa, Rättvik, Ljusdal,
Ovanåker och Hudiksvall. I samtliga fall områden som tidigare undersökts av andra
företag med avseende på uran. Två av ansökningarna avseende Majsaberget i Hudiksvall
drogs tillbaka, men ersattes 2013-11-18 av en ny ansökan avseende detta område.
Bergsstaten avslog 2013-08-27 de 14 övriga ansökningarna, men företaget överklagade
till förvaltningsrätten i Falun. Förvaltningsrätten konstaterade att avslagen var felaktigt
motiverade och ärendet återförvisades till Bergsstaten för ny handläggning. Samtliga 15
tillstånd har sedan beviljats och därefter även upphört. Nu har företaget ett
undersökningstillstånd i Olserum, Västervik.

 EVE Energy Ventures Ltd (nu EVE Investments), Suite 1, 245 Churchill Avenue
Subiaco WA 6008, Australien. Hemsida: www.eveinvestments.com.au.
Företaget bildades 2003 och har namnändrats ett par gånger. EVE har ägt 29,8% av
Agricola. För projektet Ballek (2 tillstånd) bildades företaget Wayland Copper Ltd ägt av
Beowulf och EVE (35%). Det helägda dotterbolaget EVE Ventures (UK) Ltd hade
tidigare enligt hemsidan 9 undersökningstillstånd som gällde uran i Storuman, Arjeplog,
Jokkmokk och Gällivare. Samtliga dessa överfördes till Norrsken Energy Ltd och har
senare upphört. Norrsken Energy, vilket avvecklats, var ett samarbete med IGE Nordic
AB i vilket EVE ägde 51% och IGE 49%. Enligt EVE:s hemsida beror namnbytet på
företagets ändrade inriktning på bland annat medicinteknik.
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 Geoforum Scandinavia AB, Berndt Anders väg 8, 439 53 Åsa (Michael BromleyChallenor). Företaget saknar hemsida.
Företaget bildades 1993. Det hade tidigare påtaglig anknytning till Continental Precious
Minerals, eftersom Michael Bromley Challenor var engagerad som vice VD i Continental.
Han var även engagerad i T.A. Metall Sweden AB. Geoforum svarade för stora delar av
Continentals praktiska prospekteringsarbete i exempelvis Ovikenområdet. Ett flertal
undersökningstillstånd fördes inledningsvis 2005 över från Geoforum till Continental.
Men tillstånd har även överförts till T.A. Metall Sweden AB och Uranium International.
Den nya ledningen av Continental avslutade samarbetet med Geoforum. Enligt
bolagsuppgift på nätet hade bolaget under 2013 en omsättning på 833 000 kr och 3
anställda. Därefter har verksamheten varit obetydlig och företaget är avregistrerat
avseende F-skatt och moms.

 Gotland Exploration AB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm, Sverige. Hemsida:
www.africaresources.se (tidigare www.gripengas.com). Företaget ägdes tidigare av
Gotland Oil AB (senare sammanslaget med Gripen Gas) som i sin tur ägdes av Archelon
Mineral AB (hemsida www.archelon.se). Gotland Exploration är nu dotterbolag till
Africa Resources AB (tidigare Gripen Oil & Gas AB).
Företaget bildades i december 2010 under benämningen Shale Oil AB och hade 8 tillstånd
som gällde olja och gas på Gotland. I företagets styrelse fanns bland annat Conny
Strindberg med förflutet i borrföretaget TGB och Gotlandsolja AB. Det senare företaget
utvann olja på norra Gotland 1987-1993 i det område som senare har omfattas av GotOil
Resources och Thetys Oils tillstånd (se nedan). I maj 2013 köpte Gotland Oil AB Gripen
Gas AB (se nedan) som efter sammanslagningen namnändrades till Gripen Oil & Gas AB
(nu Africa Resources AB). Gotland Exploration AB har nu inga undersökningstillstånd.

 GotOil Resources Ltd Gibraltar (Sverige) filial, Nennesmo 330 21 Reftele, Sverige.
Hemsida saknas.
Företaget bildades 1999 och hade fram till 2007 ett undersökningstillstånd avseende olja
på norra Gotland. Samma område innehades senare av Tethys Oil (se nedan) och innehas
nu av Gotland Exploration. GotOil hade även verksamhet i Oman som sedan såldes till
Tethys Oil. Företaget tycks ha upphört.

 Gripen Gas AB (nu Africa Resources AB), Engelbrektsgatan 7, 114 32 Stockholm,
Sverige. Hemsida: www.africaresources.se.
Företaget registrerades 2010-05-24. Företaget har 3 undersökningstillstånd avseende gas i
alunskiffer i Vadstena, Östergötland. Det hade tidigare ett flertal undersökningstillstånd i
Östergötland och Öland. I maj 2013 köptes företaget av Gotland Oil AB, namnändrades
till Gripen Oil & Gas AB och namnändrades åter till Africa Resources AB.

 HDG Sweden AB, Box 55919 102 16 Stockholm. Företaget saknar hemsida. Företaget
registrerades 2007 och var uppenbarligen helägt dotterbolag till Hodges. Ett tillstånd i
Bengtsfors kommun, Dalsland, vilket har upphört. Företaget hade på senare år obetydlig
verksamhet och likviderades under 2016.
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 Hodges Resorces Ltd, Level 2, Richardson St,West Perth WA 6005, Australien.
Hemsidan www.hodgesresources.com.au har lupphört.
Företaget bildades 2005 och har haft intressen i kolprojekt i Botswana och guldprojekt i
Ghana. De tidigare svenska projekten har upphört. Det ena var Åsnebogruvan i Bengtfors
(1 tillstånd), se ovan för HDG Sweden. Det andra var Norr Döttern i Arvidsjaur (3
tillstånd). Båda innehades tidigare av Mawson med avtal att Hodges skulle svara för
undersökningarna. Borrningar genomfördes i Norr Döttern (Östra Järntjärnbäcken) 2008
och 2010. Bolaget har troligen upphört.

 HRU Sweden AB, Box 270, 851 04 Sundsvall, Sverige. Hemsida saknas.
Företaget bildades 2008 och var tidigare dotterbolag till Continental Precious Minerals (se
ovan). Styrelseledamot i HRU var Michael Bromley Challenor (se även Geoforum
Scandinavia) som inte längre är engagerad i Continental. Under 2011 överfördes
undersökningstillstånden Lilljuthatten och Nöjdfjället i norra Jämtland från Continental
till HRU, men dessa återfördes till Continental i slutet av 2013 och har sedan upphört.
HRU har likviderats och upphört.

 IGE Nordic AB och IGE Resources AB, nu Axactor Sweden AB (tidigare Nickel
Mountain Group AB), Norra Hamngatan 18, 411 06 Göteborg, Sverige. Hemsida:
www.axactor.com.
Företaget bildades 1983. IGE har haft verksamhet i Sverige (tidigare IGE Nordic),
tidigare även i Kenya, Angola, Kongo (Zaire) och Sydafrika (IGE Resources).
Verksamheten i Norden har skett genom Nickel Mountain Group AB. Nickelprojektet
Rönnbäcken i Storumans kommun har övertagits av Nickel Mountain AB
(http://nickelmountain.se). Företaget hade tidigare undersökningstillstånd som avsåg uran
i Västervik, Berg, Östersund, Ragunda, Vilhelmina, Åsele, Arjeplog och Kalix. En
betydande del av dessa överfördes 2008 till Norrsken Energy Ltd (se nedan), vilket ägdes
av EVE Ventures (51%) och IGE Nordic (49%). Företaget har nu annan verksamhet.

 Mark Radon Miljö MRM Konsult Aktiebolag, Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå,
Sverige. Hemsida: www.mrm.se.
Företaget bildades 1991 med ursprung i SGU (Sveriges geologiska undersökning) och
SGAB (Sveriges geologiska AB)och har huvudsakligen varit inriktat på radonmätningar
och andra miljöinriktade geologiska tjänster. Ett undersökningstillstånd benämnt Aronsjö
i Vilhelmina avsåg uran, men upphörde. Istället fick Mawson nytt undersökningstillstånd
för området, vilket senare överläts till Euro Scandinavian Uranium AB och nu har
upphört.

 Mawson Resources Ltd, 1305 - 1090 West Georgia Street. Vancouver, BC V6E 3V7
Canada. Hemsida: www.mawsonresources.com. Svenskt dotterbolag: Mawson AB
Hemvägen 15, 957 31 Övertorneå. Huvuddelen av de tidigare undersökningstillstånden
var givna till Mawson Energi AB som nu tycks ha upphört.
Företaget är nära anknutet till Leading Edge (tidigare Tasman Metals) med samma adress
i Kanada och samma företagssekreterare Mariana Bermudez. Företaget har verkat sedan
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2004. Tidigare guldprojekt i Peru har överförts till ett dotterbolag. Företaget har haft ett
stort antal tillstånd avseende uran i både urberg och alunskiffer i Sverige i bland annat i
Bengtsfors, Krokom, Strömsund, Arvidsjaur, Övertorneå och Överkalix. Provborrningar
har genomförts nära Lilljuthatten i Krokom (borrning startade i mars 2007) och nära
Tåsjö i Dorotea (borrning startade i slutet av 2006).
Under 2011 avvecklade Mawson alla undersökningstillstånd med inriktning på uran i
Sverige. Några tillstånd upphörde. Övriga överfördes till Hodges Resources och Euro
Scandinavian Uranium AB (tidigare TM Resources AB). Kvarvarande två
undersökningstillstånd i Sverige avser guld.
Under 2014 fick Mawson åter flera undersökningstillstånd som gällde uran och tidigare
innehafts av Continental Precious Minerals exempelvis Lilljuthatten (Krokom) och
Pleutajokk (Arjeplog). Dessa upphörde under 2016.
Mawson satsar huvudsakligen på projektet Rompas i norra Finland med inriktning på
guld och uran. Mawson har tagit över franska Arevas undersökningstillstånd i Finland,
vilket har gjort Areva till en av Mawsons största aktieägare.
Anmärkningsvärt beträffande Mawson var att ett bolag inom IKEA (Ingvar Kamprad) i
ett tidigare skede investerade i företaget och därmed i eventuell uranbrytning i Sverige.


Mineralbolaget i Stockholm AB, Box 7297, 103 90 Stockholm, Sverige. Hemsidan
www.mineralbolaget.se har upphört.
Företaget bildades 2001 med namnet Front it AB. År 2004 ändrades namnet till
Scandinavian PGE och 2007 till Mineralbolaget i Stockholm AB. Företaget hade tidigare
ett drygt 20-tal undersökningstillstånd från Rättvik och norrut, många beviljade under
2008. Alla tillstånd har upphört. Företaget har gått i konkurs.
På den tidigare hemsidan angav Mineralbolaget att det hade varit hel- respektive delägare
i bolaget Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Genom försäljningen av sista 50 % andelen av
bolaget under 2005 undvek Mineralbolaget att behöva göra ekonomiska insatser i de
utredningar och undersökningar som görs, samtidigt som bolaget alltjämt skulle ha rätt
till vinstdelning om det framöver skulle finnas förutsättningar att utvinna alunskiffern.
Vad som avsågs var uppenbarligen Svenska Skifferoljeaktiebolagets
undersökningstillstånd i Närke.

 MinMet Plc (senare namnändrat till Aventine Resources Plc), 18 Fitzwilliam Place,
Dublin 2, Irland. Hemsidan www.minmet.ie har upphört.
Företaget ägde 2005 under en kort tid Svenska Skifferoljeaktiebolaget (jämför ovan om
Mineralbolaget och nedan om URU Metals), men har sedan saknat anknytning till
svenska uranprojekt. Skifferoljebolaget såldes i juni 2005 till ett företag ägt av
finansmannen Rolf L Nordström (har bland annat ägt resterna av Fermenta). Nordström
hade under en period en betydande aktiepost i MinMet och var under en period företagets
styrelseordförande.
MinMet ägde temporärt även Björkdalsgruvan, en guldgruva nordväst om Skellefteå,
vilken enligt uppgift hade inhandlats av Rolf L Nordström på en konkursauktion.
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Skifferoljebolaget hade en kortare period uppgiven adress Björkdalsgruvan.
Följande beskrivning 2014-10-31 är hämtad från nätet:
“Aventine, originally incorporated in 1988 as Feltrim Mining plc, and later Minmet plc,
is principally involved in exploration, processing and sale of gold, metals, ores and
minerals. The firm has been dormant since 2008 and is effectively insolvent but has not
been put into liquidation.”

 Noble Metals Exploration AB, Styrmansgatan 2, 114 54 Stockholm, Sverige. Hemsidan
har upphört. Företaget var tidigare dotterbolag till Wiking Mineral AB (nu Svenska
Bergsbruk AB), men fusionerades med Wiking och verkar ha upphört.
Företaget hade ett undersökningstillstånd i Västervik, för vilket uran angavs. Detta
tillstånd innehades ursprungligen av företaget Strategic Minerals AB, dotterbolag till
Wiking. Tillståndet innehades senast av Wiking Mineral AB. Noble Metals hade tidigare
samma adress som Scandinavian PGE (senare Mineralbolaget), vilket antyder kopplingar
mellan Mineralbolaget och Wiking.

 NOP Nordisk Prospektering. Falköpingsvägen 4, Box 2037, 121 39 Johanneshov,
Sverige. Företaget saknar hemsida.
Företaget, vilket tycks ha upphört, eftersom det inte är redovisat på Allabolag, sysslade
med prospektering, etablerades 1992 och hade en anställd, Ulf Karlsson. Tillsammans
med en privatperson (Anders Ahl) hade företaget tre undersökningstillstånd avseende
uran i Krokom, Storuman och Sorsele, vilka har upphört.

 Nordic Diamonds Ltd (namnändrat till Western Standard Metals Ltd och i januari
2011 inköpt av Terraco Gold Corp), 960-1055 W. Hastings Street, Vancouver BC,
Canada V6E 2E9. Tidigare hemsida: www.nordicdiamonds.com, senare
www.terracogold.com har upphört.
Företaget bildades 2003 genom sammanslagning av de tidigare företagen Poplar
Resources Ltd och Earth Star Diamonds Ltd. Det verkar som om ett dotterbolag, NS
Diamonds AB även funnits. Företaget tycks senaste haft verksamhet inriktad på guld i
Nordamerika. Det hade tidigare fem undersökningstillstånd i trakten av Storsjön
(Härjedalen) i Bergs kommun avseende uran eller sannolikt uran. Provborrningar
genomfördes i Sölvbacktjärn i slutet av 2006. Tillstånd i området har senare innehafts av
Euro Scandinavian Uranium (tidigare Mawson) och Eurasian Minerals (nu delvis
Olandbrava).

 Nordic Mines AB. Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm, Sverige. Hemsida:
www.nordicmines.se.
Företaget bildades 2005 och är inriktat på att prospektera guld och andra metaller i
Norden med sikte på att etablera brytning. För närvarande är verksamheten koncentrerad
till ett guldprojekt, Laiva i Finland, där företaget har dotterbolag och kontor. Ett nu
upphört undersökningstillstånd benämnt Ängsnäset i Åre kommun låg i ett område där
kringliggande tillstånd sannolikt avser uran. Såväl för det svenska som det finska
företaget genomfördes rekonstruktion 2014. Bolaget har fortsatta svårigheter och
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avnoterades i september 2017.

 Nordic Mining ASA. Munkedamsveien 45A, Vika Atrium, N-0250 Oslo, Norge.
Hemsida: www.nordicmining.com.
Nordic Mining bildades 2006 och tog över intressen från företaget Rocksource. Enligt
hemsidan är verksamheten inriktad på mera udda mineral i Norge och Finland. Företaget
hade ett undersökningstillstånd, Bureberget i Skellefteå, vilket avsåg torium och nu har
upphört.

 Nordic Resources AB, har ej adress i Sverige. Hemsidan www.nordicresources.se har
upphört.
Företaget bildades 2005 under namnet Havilah Mining AB och hade personanknytning
till Wiking(se nedan). Styrelseordförande var tidigare före detta ministern Sven Otto
Littorin, vilken även har suttit i Wikings styrelse. Huvudinriktningen är nickel. Ett
undersökningstillstånd Allebuouda i Arjeplog gäller molybden, men där finns även uran
enligt ett äldre tillstånd som innehades av Geoforum Scandinavia och T.A. Metall.

 Norrbotten Mining AB. Storgatan 36, 921 31 Lycksele, Sverige. Hemsida saknas.
Norrbotten Mining AB var dotterbolag till Beowulf. Bolaget registrerades 2011-11-08
och tog bland annat över tre tillstånd i Arjeplog från Beowulf. Tillstånden och företaget
har sedan upphört.

 Norrsken Energy Ltd. Verksamheten sköttes av EVE Ventures (se ovan) genom
Norrskens dotterbolag EVEV, Ringvägen 41, 930 70 Malå, Sverige. Hemsida saknas.
Enligt ett avtal under våren 2008 bildade IGE Nordic och EVE Ventures ett joint-venture
bolag för att genomföra undersökningar i företagens kombinerade uranlicensområden, då
sammanlagt 16 undersökningstillstånd, som av de två företagen ansåg ha god
prospekteringspotential för ekonomiska uranmineraliseringar. EVE innehade 51% i det
gemensamma bolaget och IGE Nordic innehade 49%. Samtliga undersökningstillstånd
har upphört (i ett fall sålts). Företaget avvecklades 2012.

 Oelen Development AB. Boa Nygårdsvägen151, 293 93 Olofström, Sverige. Tidigare
adress Gärsnäs Slott, 272 96 Gärsnäs, Sverige. Tidigare hemsidan www.garsnas-slott.se
fungerar inte längre.
Bolaget har nu moderbolaget Drueholm Holding AS och uppges tillhöra branschen
fastighetsverksamhet.
Företaget lämnade 2007-04-27 en ansökan som avsåg alunskiffer i Simrishamns och
Tomelilla kommuner. Ansökan avslogs, även efter överklaganden. Shell fick senare
undersökningstillstånd för området, men detta har upphört.

 Olandbrava Exploration. Öknebovägen 11, 122 48 Enskede, Sverige. Hemsida saknas.
Företaget bildades 2000 och är enskild firma. Det ägs av Jan Ola Larsson som också har
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eller har haft anknytning till företagen Agricola Resources, All Star Minerals, Beowulf
Mining och Norrbotten Mining. De 2 tidigare tillstånden i Härjedalen överläts till
Eurasian Minerals. Dessa tillstånd innehades ursprungligen av Nordic Diamonds. Under
2016 har ett nytt tillstånd erhållits vid Storsjön i Härjedalen.

 Orezone AB, Box 262, 233 25 Svedala, Sverige. Tidigare dotterbolag till Archelon AB
(tidigare Archelon Mineral AB). Hemsida: www.orezone.se.
Företaget bildades 2009 och övertog under 2014 huvuddelen av
prospekteringsverksamheten i Archelon. Företaget har tre undersökningstillstånd i
Dorotea och Vilhelmina och som tidigare har omfattats av undersökningstillstånd för
Mawson och Continental Precious Minerals avseende uranhaltig alunskiffer.

 Sagacity Holdings (NZ) Ltd. Kontorsadress: 78 Titirangi Road, New Lynn, Auckland,
Nya Zeeland. Kontaktadress i mars 2010: Level 5, Maripola Building, 109 Perea Street,
Legaspi Village, Makati City, Metro Manila, Filippinerna. Företaget saknar hemsida. Post
till den uppgivna kontorsadressen i Nya Zeeland kom i retur. Företaget uppgavs i mars
2010 ha 12 aktier, varav 6 ägdes av Eldore Mining Corporation, Filippinerna och 6 av
Timothy Edgar Collver, Filippinerna.
Sagacity Holdings fick i juni 2007 två undersökningstillstånd avseende alunskiffer på
Kinnekulle i Götene kommun, vilka har upphört. I maj 2008 fick företaget
undersökningstillstånd för området Risberget nr 1 i Jokkmokks kommun, vilket också har
upphört.

 Scandinavian PGE Exploration AB, Box 167,551 12 Jönköping, Sverige. Hemsidan har
upphört. Företaget namnändrades 2007 till Mineralbolaget i Stockholm AB.
Företaget bedrev prospekteringsverksamhet i Sverige, huvudsakligen gällande
platinagruppens (PGE) mineral, men från slutet av 2006 även uran. På hemsidan angavs
26 undersökningstillstånd. Undersökningstillstånden som gällde uran fanns i kommunerna
Rättvik, Hudiksvall och Ljusdal. Dessa tillstånd (alla har senare upphört) innehades sedan
av Mineralbolaget i Stockholm AB. Observera att Scandinavian PGE hade samma adress
som Noble Metals tidigare hade. Enligt uppgift på hemsidan var företaget fram till 2005
hel- eller delägare till Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Se vidare ovan beträffande
Mineralbolaget.

 Shell Exploration and Production AB, Box 5814 102 48 Stockholm, Sverige. Hemsida:
www.shell.se.
Företaget bildades 2007 och var dotterbolag till Dordtsche Petroleum Maatschappij,
dotterbolag till Royal Dutch Shell Plc. Företaget hade två stora undersökningstillstånd i
Skåne, Höllvikengraven och Colonussänkan samt ett mindre Colonussänkan nr 2 som
motsvarade det av Oelen Development tidigare ansökta området. Alla med syftet att
undersöka gasformiga kolväten i alunskiffer. Tre provborrningar i Sjöbo, Hörby och
Tomelilla visade att det fanns obetydligt med gas i alunskiffern, varför Shell inte kommer
att gå vidare med projektet. Undersökningstillstånden har upphört. Bolaget är likviderat.
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 Strategic Minerals AB, Dotterbolag till Svenska Bergsbruk AB (tidigare Wiking Mineral
AB) med samma adress som detta.
Företaget, vilket bildades 2004, angavs länge som innehavare av 4 undersökningstillstånd
i Västerviks kommun, men dessa har upphört. Bolaget har gått i konkurs.

 Svenska Bergsbruk AB (tidigare Wiking Mineral AB), Bergsmansgränd 22, 791 73
Falun. Hemsida: svenskabergsbruk.se.
Företaget bildades 2005. Företaget har haft ett betydande antal undersökningstillstånd
med inriktning på guld och basmetaller. Tidigare fanns 4 tillstånd i Västervik med
sannolik inriktning uran, men dessa har upphört. Tidigare 3 tillstånd med tydlig inriktning
på uran i Ovanåker och ett i Ljusdal överfördes till Mineralbolaget.
Bearbetningskoncessioner har beviljats för projektet zink-blyfyndigheten Vindfall mellan
Gävle och Sandviken samt Gladhammar (guld, silver koppar) i Västerviks kommun.
Wiking Mineral har tidigare haft tre dotterbolag, Noble Metals Exploration AB,
Mineralprospektering i Bergslagen och Strategic Minerals AB. De två förstnämnda har
fusionerats med Wiking och upphört. Företaget har tidigare varit under rekonstruktion
som följd av ekonomiska svårigheter och begärdes i konkurs i november 2017.

 Svenska Skifferoljeaktiebolaget. Svensk adress och hemsida saknas. Dotterbolag till
URU Metals Ltd.
Enligt en registreringsuppgift för bolaget, bransch ”konsulter” registrerades detta
2004-04-09 och aktiverades 2005-05-07. Tidigare styrelseledamot var Michael Henry
Nolan, tidigare med anknytning till MinMet (se ovan).
Företaget ägdes en kort period 2005 av MinMet och har även ägts av Scandinavian PGE
Exploration AB (Mineralbolaget). En tidigare angiven adress var: Björkdalsgruvan, 934
94 Kåge. Björkdalsgruvan har tidigare ägts av MinMet. Svenska Skifferoljeaktiebolaget
ägdes efter MinMet under åtminstone någon tid direkt eller indirekt av finansmannen Rolf
L Nordström som huvudsakligen ägnat sig åt fastighetsaffärer, bland annat i
fastighetsföretaget Columna, arvtagare efter Fermenta. Senare ägdes företaget av Global
Hydrocarbons Ltd innan det i maj 2013 köptes av URU Metals Ltd (se nedan).
Skifferoljeaktiebolaget har ”kapat” namnet från det statliga bolag som på 1940-1960-talen
utvann olja och en mindre mängd uran ur alunskiffer i Närke. Uppenbarligen behöll staten
inte rätten till bolagsnamnet när detta äldre företag avvecklades. Skifferoljeaktiebolaget
sökte 2005 tillstånd i Västergötland, men fick avslag av Bergsstaten, uppenbarligen utan
att gå vidare med överklagande på samma sätt som Continental Precious Minerals senare
gjorde i samma område. Nu har företaget 3 undersökningstillstånd i Kvarntorpsområdet i
Närke. Se även Ucore Uranium beträffande tidigare planerat samarbete om
alunskifferhögen i Kvarntorp.

 T.A. Metall Sweden AB, Box 224, 771 25 Ludvika, Sverige. Hemsida saknas.
Företaget registrerades 2006. Det var uppenbarligen helägt dotterbolag till Trans
Atlantic Metals AG, Hauptstrasse 48A, 8832 Wollerau, Schweiz. Hemsidan
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www.transatlanticmetals.ch har upphört. Trans Atlantic Metals AG hade efter två
namnbyten beteckningen Trans Atlantic Beteiligungs AG och försattes 2013-11-27 i
konkurs.
T.A. Metall Sweden AB bildades 2006 och var inriktat på uran i Sverige. I styrelsen fanns
Michael Bromley Challenor, även aktiv i Geoforum Scandinavia och Continental
Precious Minerals. I januari 2009 gick Uranium International in som delägare i samtliga
undersökningstillstånd. Företaget tog över 6 undersökningstillstånd från Geoforum
Scandinavia. Alla tillstånd har upphört och företaget har upphört efter konkurs.

 Tasman Metals AB (tidigare Tasmet AB), Skolallén 2B, 821 41 Bollnäs, Sverige. Egen
hemsida saknas. Dotterbolag till Leading Edge (tidigare Tasman Metals Ltd), 1305 - 1090
West Georgia St. Vancouver, BC, Canada V6E 3V7. Hemsida
www.leadingedgematerials.com.
Leading Edge (Tasman) har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Företaget är
uppenbarligen nära anknutet till Mawson med samma adress i Kanada och samma
företagssekreterare Mariana Bermudez. Det svenska företaget bildades 2007 och är
inriktat på sällsynta jordartsmetaller, men dessa förekommer ofta tillsammans med uran.
Så är fallet med de tidigare undersökningstillstånden i Överum (Olserum) i Västerviks
kommun och vid Näverån på gränsen mellan Östersund och Ragunda kommuner. I båda
dessa områden har funnits tidigare undersökningstillstånd som tydligare har gällt uran.
Företagets mest kända projekt är Norra Kärr mellan Gränna och Ödeshög, där intresset
gäller sällsynta jordartsmetaller. Efter samgåendet med Flinders Resuorces Ltd för att
bilda Leading Edge har fokus lagts på grafit och litium i Sverige.

 Tekniska Verken i Linköping AB, Brogatan 1, Box 1500, 581 15 Linköping. Hemsida:
www.tekniskaverken.se.
Detta kommunägda företag har en bearbetningskoncession som avser gas ur alunskiffer,
det enda kända tillstånd som finns för närvarande avseende utvinning ur alunskiffer. Viss
information om provborrning i området vid Fornåsa finnas på företagets hemsida, men
ingen verksamhet tycks äga rum.

 Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5B, 1 tr. 111 48 Stockholm, Sverige. Hemsida:
www.tethysoil.com.
Företaget bildades 2001 och har verksamhet i Oman, Frankrike och Litauen. Olja
produceras i Oman och Litauen, prospektering i Litauen och Frankrike. Företaget har haft
två undersökningstillstånd på norra Gotland, där viss oljeutvinning skedde tidigare fram
till början av 1990-talet.

 TM Resources AB, Norr Mälarstrand 100,112 35 Stockholm. Tidigare dotterbolag till
Kingsmen Resources Ltd (tidigare benämning Tumi Resources Ltd), 1305 - 1090 West
Georgia St. Vancouver, BC, Canada V6E 3V7. Hemsida: www.kingsmenresources.com.
Kingsmen (Tumi) har för närvarande bara verksamhet avseende silver och guld i Mexico.
Företaget är uppenbarligen nära anknutet till Mawson och Tasman med samma adress i
14(16)

2017-12-30
Kanada. Det svenska bolagt bildades 2006 och tog över 9 undersökningstillstånd i fyra
områden från Mawson. Det gäller områdena vid Storsjö kapell i Bergs kommun och
Hotagen (kring Lilljuthatten och Nöjdfjället) i Krokoms kommun samt Aronsjö i
Vilhelmina kommun och Långtjärn (Dubblon) i Sorsele kommun. Dessa tillstånd har
sedan överförts till Euro Scandinavian Uranium AB (se ovan) och har sedan samtliga
upphört. Det svenska bolaget har haft ringa verksamhet efter 2013.
I Sverige hade Tumi två undersökningstillstånd i Sala (den gamla silvergruvan), vilka
överfördes till TM Resources och sedan har upphört. Andra tillstånd avseende volfram
har förts över till Tasman.

 Torbjörn Gunnarsson, Bergslagsvägen 109, 730 30 Kolsva, Sverige. Hemsida saknas.
Gunnarsson hade tillståndet Kolsva Väster i Köpings kommun, vilket har upphört.


Ucore Uranium Inc (nu Ucore Rare Metals Inc), 210 Waterfront Drive, Suite 106,
Bedford, Nova Scotia Canada, B4B 0H3. Hemsida: http://ucore.com.
Företaget bildades 2005 och var inriktat på prospektering av uran och sällsynta metaller i
Alaska och Kanada, nu enbart sällsynta jordartsmetaller. Företaget planerade att i
samarbete med Skifferoljeaktiebolaget undersöka den stora slagghögen i Kvarntorp.
Högen innehåller alunskifferavfall från oljeutvinningen från 1940-1960-talet och ligger
inom Skifferoljeaktiebolagets undersökningstillstånd Kvarntorp nr 10. Skifferoljebolaget
är nu dotterbolag till URU Metals.



Uranium International Corp (senare Mercer Gold Corp och Tresoro Mining Corp),
666 Burrard Street, Suite 880 Vancouver, BC V6C 2X8 Canada. Tidigare hemsida:
www.uraniuminternational.com, senare: www.tresoromining.com, men ingen av dessa
fungerar längre. Företaget är avlistat och har eventuellt upphört.
Företaget bildades 2007 under namnet Nu-Mex Uranium Corp och var inriktat på uran
och guld i bland annat Colombia, USA och Sverige. Senare var inriktningen koncentrerad
till ett guldprojekt i Colombia. I början av 2009 blev företaget delägare i 4
undersökningstillstånd som tidigare ägdes av Geoforum Scandinavia och 6
undersökningstillstånd som tidigare ägdes av T.A. Metall Sweden AB. Samtliga har
upphört.
I augusti 2009 planerades överföring av 11 undersökningstillstånd från Continental
Precious Minerals. Även de flesta av dessa ägdes ursprungligen av Geoforum.
Överföringen genomfördes inte. Samtliga för överföringen avsedda tillstånd är
förhållandevis små förekomster i urberg och så gott som samtliga undersöktes under
1970-1980-talen med bland annat omfattande borrningar. Mest kända är Pleutajokk i
Arjeplog och Lilljuthatten-Nöjdfjället i Krokom.

 Uranium Prospects PLC, Crown House 72 Hammersmith Road London, W14, United
Kingdom. Hemsidan www.uraniumprospects.com fungerar inte längre. Företaget har
namnändrats först till Titania Investments Plc och sedan till Titania Internet Ventures,
uppenbarligen som följd av ekonomiska svårigheter. Inriktningen är uppenbarligen inte
längre uran.
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Företaget bildades 1985 och var engagerat i åtminstone ett projekt i Canada. Företaget
hade 6 tillstånd i Åsele, Arvidsjaur, Arjeplog och Jokkmokk, vilka har upphört.

 URU Metals Ltd, Suite 702, 4 King Street West, Suite 401, Toronto, Canada, M54 1B6.
Hemsida: www.urumetals.com.
I maj 3013 köpte företaget Svenska Skifferoljeaktiebolaget (se ovan) med dess dåvarande
6 undersökningstillstånd (nu 3 aktiva) i Närke. Därefter har redovisats analysresultat av
alunskiffern och planer på omfattande utvinning av olja och uran. I övrigt har företaget
projekt i Sydafrika avseende nickel.

 Wayland Copper ltd, 201 Temple Chambers 3-7 Temple Avenue, London, England,
EC4Y 0DT, UK. Hemsida saknas. Svenskt bolag Wayland Sweden AB, Storgatan 36, 921
31 Lycksele, Sverige.
Företaget ägdes med 65,25% av Beowulf och resten EVE, eventuellt bara Beowulf
senare. Adressen är samma som för Beowulf. Syftet var att exploatera projektet Ballek
under i Arjeplog, vilket har upphört. Det svenska bolaget är nu dotterbolag till Beowulf.
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