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Forelesere – bakgrunn: (oppdatering pågår)
Knut Sivert Hallset
er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 2005. I flere år jobbet han i smådyrpraksis før
han flyttet til Inderøy hvor han nå jobber i en kombinertpraksis med både produksjonsdyr og smådyr.
Siden 1994 har han vært en ivrig hjorteviltjeger.
Eva Karin Venseth Stokkan
er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1983. Startet å jobbe i næringsmiddeltilsynet i
Trondheim, hadde etter to år der et kort opphold med kombinert
næringsmiddeltilsyn/fiskehelsetjeneste på Frøya/Hitra. Har siden 1988 jobbet med
kjøttkontroll/næringsmiddeltilsyn ved Distriktskontoret i Sør- Innherred.
Eirik Heggstad
er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1981. Drev fra 1982 til 2006 stordyrspraksis i
Holtålen og Røros. Han er nå seniorinspektør i Mattilsynet, distriktskontoret for Gauldal med
kontorsted Røros. Har fagansvar for tamrein og vilt ved dk-Gauldal og er tilsynsveterinær ved
Stensaas Reinsdyrslakteri.
Geir Grønningsæter Gjul
Er utdannet veterinær i 1977. Han har jobbet som praktiserende veterinær i landpraksis, vært styrer
på Mastittlaboratorium og distriktsveterinær siden 1992. Siden 2004 har han jobbet i Mattilsynet
som seksjonssjef og seniorrådgiver med landbaserte tilsyn spesielt dyrehelse, dyrevern og
næringsmidler. Han er en ivrig jeger og jakter ulike arter også fugl.
Steinar Johnsen
er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i 1994. Startet med stordyrpraksis i Agdenes, og
så fiskehelsetjeneste, distriktsveterinær og stordyrpraksis på Hitra/Frøya før to år som prosjektleder
ved Veterinærinstituttet i 2 år. Distriktsveterinær Hitra/Frøya frå 1998 – 2004, og deretter
distriktssjef i Mattilsynet for Hitra og Frøya. Småskala kjøttkontroll sau og hjort frå 2006, og drevet
med rådyrjakt fra 1998.
Kåre Karbøl
er utdannet veterinær fra Noregs Veterinærhøgskole i 1972. Han arbeidet i vanlig veterinærpraksis i
perioden 1972 – 75. Siden har han arbeidet som tilsynsveterinær ved Innerred Kjøtt og
næringsmiddelkontroll, nå Mattilsynet. Primæroppgavene har vært tilsyn med næringsmidler og
dyrehelse, herunder viltkontroll. I store deler av yrkesperioden var han tilsynsansvarlig på Nortura
Steinkjer.
Øystein Lello
er utdannet veterinær i 1979. Han var privatpraktiserende veterinær, i Levanger veterinærdistrikt i
perioden, 1989 -2003. I tillegg hadde han flere vikariat i Næringsmiddeltilsynet Sør- Innherred. Siden
2003/4 har han arbeidet i Mattilsynet, DK Sør Innherred, med hovedområdene kjøttkontroll og tilsyn
med nedskjæring av kjøtt og kjøttproduksjon. Han har vært med på elgjakt siden 1985.

Kjell Jostein Grøtan
er utdannet næringsmiddelteknolog fra 1973. Han har arbeidet med tilsyn og prøvetaking av alle
typer næringsmidler siden 1982. Han har 20 års erfaring som elgjeger.
Gunnar Hynne
Utdannet veterinær 1978 NVH. Kjøtt- og næringsmiddelkontroll 1979-80. Allsidig praksis 1980-2003.
Distriktsveterinær Hemne vd 1993-2003. Ordfører Hemne 2003-07. Mattilsynet 2008-12.
Arbeidsområde dyrevelferd/ dyrehelse og viltkjøttkontroll.
Anne-Grethe Trønsdal Berg
er utdannet veterinær (1995) og har jobbet i stordyrpraksis, med smådyr og i oppdrettsnæringen i
Osen og Roan i Sør-Trønelag fra 1995-2008. Undervisning is i basale medisinske fag ved helsefagavdelingen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag ( HiNT) fra 2001. Ansatt i Mattilsynet siden 2008, først i
Namdalen og nå ved distriktskontoret på Innherred. I Mattilsynet har arbeidet blant annet bestått av
dyrevern, kjøttkontroll og viltkontroll.
Elisabeth Tronstad
er utdannet næringsmiddelteknolog fra 1982 og bedriftsøkonom fra 1983. Arbeidet de første årene
ved Hed-Opp Lillehammer som produksjonsplanlegger, før hun flyttet til Inderøy hvor hun de neste
25 årene hadde ansvaret for den daglige ledelsen av kjøttforedlingen ved Inderøy Slakteri AS. Siden
2010 har hun vært ansatt ved Matnavet i Midt-Norge; med hovedfokus på kompetanse innen
lokalmatproduksjon.

