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Sametingets mål i næringsutviklingsarbeidet

• Samiske områder skal ha sterke næringer som utvikler og opprettholder 

livskraftige samiske samfunn

– Politikkutvikling like viktig som tilskudd til etableringer

• Sametinget vil øke matproduksjonen og øke rekrutteringen til 

primærnæringer og kombinasjonsnæringer i Sápmi

– Mer videreforedling, matproduksjon og satsning på lokalmat

Sametingets næringspolitikk
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• Samisk reiseliv skal basere seg på ekte og troverdige samiske

reiselivsprodukter

– Tydelig samisk forankring der etikk ved kommersialisering av samisk 

kultur også er en del av dette

– Samene selv må være premissleverandører for reiselivsutviklingen

Sametingets næringspolitikk forts.
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Virkeområde for næringsutvikling
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Navn
Budsjett 

2019
Budsjett 2020

Primærnæringer 7 000 000 9 900 000

Reindriftslov 500 000 1 800 000

Variert næringsliv 7 461 000 4 465 000

Samisk reiseliv 2 000 000 2 000 000

Kreativ næring 2 650 000 2 750 000

Duodji 14 039 000 13 980 000

33 650 000 34 895 000

Budsjett for næringskapitlet
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Næringsliv og bedriftsutvikling Prosent Tilskudd kr

Variert næringsliv Inntil 35 % 500 000

Mat samiske områder, tilleggsnæringer rein, 

kombinasjons- og utmarksnæringer

Inntil 50 % 500 000

Samisk reiseliv Inntil 50 % 500 000

Øvrig reiseliv Inntil 35 % 500 000

Samisk kulturnæring Inntil 50 % 500 000

Jordbruk Inntil 35 % 500 000

Etablerertilskudd (to faser) mat, samisk 

reiseliv, kreativ næring og 

næringskombinasjoner

Inntil 75 % 200 000

Eksempler på støttesatser
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• Prioriteringer tilskudd jordbruk

– Ombygginger, utvidelser og nybygg.

– Prosjekter som gir rekruttering, høyere verdiskaping og utvikling av 

jordbruksnæringen. 

• Prioriteringer tilskudd marine næringer og reindrift

– Tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til høyere verdiskaping og 

videreforedling av marine råvarer, spesielt med sikte på å opprettholde og 

styrke fiskemottak. 

– Førstegangsinvesteringer i fiskefartøy, redskap og utstyr. 

– Tilretteleggende prosjekter innenfor reindriftsnæringen, som bidrar til å 

sikre reindriftens arealgrunnlag og økonomiske utvikling i hele landet.

Primærnæringer
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• Videreforedling av mat; reinkjøtt, lammekjøtt, fisk. Ofte i kombinasjon med en 

primærnæring

• Samisk reiseliv; opplevelser der lokalmat, joik og kulturformidling inngår og 

overnatting

• Fjellstuer; overnattingsplasser, kjøkken, sanitæranlegg historieformidling

En rød tråd i prosjektene som har lyktes

– Troverdige og ekte samiske produkter 

– Presentasjoner av samisk kultur en viktig del av forretningskonseptet

– Trinnvis utvikling av mikrobedrifter til virksomheter som kombinerer med 

annen virksomhet

– Ofte flersyslerier der inntekter kommer fra flere virksomheter

Eksempler på prosjekter innen mat og 

landbruksbasert næringsutvikling

20. oktober 2020 / Side 9



• Retter av reinkjøtt som vi samer spiser på restaurantmenyen

• Vi ønsker å se nye retter på menyen i Tromsø. Det vil bli fokus på hjerte, 

røykakjøtt og tunge 

Máistu
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• For å skille seg ut som 

restaurant i dag må maten som 

serveres være noe mer enn 

bare mat. 

• Korona har ført til at vi er 

opptatt av: 

– Kortreist og ureist mat

– Matsikkerhet og 

matproduksjon

– Klima og miljø, og den 

grønne næringen

Máistu - Fokus på storytelling
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• Knyttet til volum. For alle. Videreforedlerne vet ikke hvor mye restaurantene 

vil bestille og restaurantene vet ikke hvor mye forbrukerne vil bestille. 

• Samtlige restauranter vi snakket med ønsker mer kunnskap om reinkjøtt, 

tradisjonsmaten, og samisk kultur og historie. 

• De fleste produsenter ville selge til restaurantene

Utfordringer
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