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Käesolev Eesti Metsa num-
ber on viimane, mis ilmub 
senise peatoimetaja käe all. 

Uuest aastast asub sellele ameti-
kohale Kristiina Viiron. Sel puhul 
tooksin mõned tagasivaatavad mõt-
ted neljateistaastase (jaanuar 2002 
kuni jaanuar 2016) ametiaja kohta. 

Eesti Mets tähistab tuleval aastal 
oma 95. sünnipäeva. Selle pika aja 
jooksul on olnud mitmeid inime-
si, kes ajakirja kokkupanemise eest 
hoolt kandnud. Ligilähedalt sama 
kaua kui mina täitis neid kohustusi 
vaid meie sõjaeelse metsanduse suur-
kuju Oskar Daniel. Aastatel 1927–
1935 oli ta ajakirja vastutav toimeta-
ja ja 1935–1940 peatoimetaja, seega 
kokku kolmteist aastat. Neljateist 
aasta jooksul, mil peatoimetaja olen 
olnud, muutus Eesti metsanduses 
mõndagi. Taasiseseisvunud  Eestis 
kujunesid selle aja jooksul välja täna-
sed metsanduslikud organisatsioonid 
ja korrastus metsade majandamine . 
Kui 2002. aastal oli Eesti Metsas põh-
just korduvalt kõnelda ebaseadusli-
kest raietest ja metsavargustest, siis 
praeguseks on see teema haihtunud. 
Samas näib, et mõistel „metsamees” 
oli aastatuhande algul märksa sel-
gem tähendus kui nüüd. Paistab, et 
aina enam on erinevad metsandu-
se huvirühmad, nagu riigimetsan-
dus, erametsandus ja metsatööstus, 
üksteisest irdunud ja hakanud ajama 
vaid oma asja.                                                                                                          

Kui ametisse astusin, sead-
sin Eesti Metsa üheks 
tähtsamaks eesmärgiks 
olla kõigi metsandu-
se suuremate huvi-
rühmade fooru-
miks, nende ühi-
seks häälekand-
jaks ja ühenda-
jaks. Samast 
põhimõttest 
on kantud ka 
selle aasta 

viimane Eesti 
Metsa num-
ber. Erinevates 
artiklites val-
gustatakse rii-
gimetsanduse, 
erametsandu-
se ja metsa-
teaduse tee-
masid. On ka 
m e t s a n d u s -
loolisi artik-
leid. Ehk on 
just viimatinimetatud temaatika – 
metsanduse järjepidevuse rõhuta-
mine – olnud ajakirja üheks läbivaks 
tunnusjooneks kogu sajandi jooksul, 
mil ajakiri ilmunud. oodan, et sama 
põhimõte jätkub ka edaspidi. Teisalt 
pole saladus, et iga uus peatoimeta-
ja toob väljaandesse muutusi ja värs-
keid tuuli. Nii läheb see ka järgmi-
se Eesti Metsa peatoimetaja puhul. 
Jõudu ja edu talle selleks!

Hendrik Relve

Peatoimetaja vahetub, 
Eesti Mets jääb

Esimese, 2002. aastal 
ilmunud Eesti Metsa 
numbri esikaas.

ID 448f255 g CO2

sed metsanduslikud organisatsioonid 
ja korrastus metsade majandamine . 
Kui 2002. aastal oli Eesti Metsas põh-
just korduvalt kõnelda ebaseadusli-
kest raietest ja metsavargustest, siis 
praeguseks on see teema haihtunud. 
Samas näib, et mõistel „metsamees” 
oli aastatuhande algul märksa sel-
gem tähendus kui nüüd. Paistab, et 
aina enam on erinevad metsandu-
se huvirühmad, nagu riigimetsan-
dus, erametsandus ja metsatööstus, 
üksteisest irdunud ja hakanud ajama 
vaid oma asja.                                                                                                          

Kui ametisse astusin, sead-
sin Eesti Metsa üheks 
tähtsamaks eesmärgiks 
olla kõigi metsandu-
se suuremate huvi-
rühmade fooru-
miks, nende ühi-
seks häälekand-
jaks ja ühenda-
jaks. Samast 
põhimõttest 
on kantud ka 
selle aasta 

Jõudu ja edu talle selleks!
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