Tré ársins 2010 – í Vestmannaeyjum
Tré ársins 2010 er álmur (Ulmus glabra) og stendur
við Heiðarveg 35 í Vestmannaeyjum. Ef til vill hafa
margir hváð þegar sagt var frá því að tré ársins 2010
væri í Vestmannaeyjum. Vestmannaeyjar hafa ekki
verið taldar með heppilegustu vaxtarstöðum trjágróðurs enda oft veðrasamt á Stórhöfða. Hitastig
í Eyjum er aftur á móti að jafnaði hærra en víða
annars staðar á landinu og mikil frost eða snjóar
heyra til undantekninga. Álmurinn fallegi er því
kannski sönnun þess að sé rétt tré valið er það tilbúið að takast á við ýmsa dynti náttúrunnar. En það
var kannski ekki fyrirséð að álmurinn ætti eftir að
þola Heimaeyjargosið árið 1973 en þar hafði hann

einnig betur í átökum við náttúruöflin. Kom grænn
og fagur upp úr öskunni og lét sér fátt um finnast.
Álmurinn á Heiðarvegi 35 er vel að tilnefningunni
kominn og er mikil prýði í garðinum. Um leið er hann
hvatning um að fleiri meiðir verði ræktaðir í görðum
í Eyjum til prýði og skjóls. Bæjarbúar geta hæglega
umvafið bæinn gróðri, m.a. með álmi og ýmsum
öðrum tegundum sem sannað hafa sig á síðari árum.
Til þess að leggja því starfi lið geta allir gengið til liðs
við Skógræktarfélag Vestmannaeyja og stutt við það
starf sem félagið vinnur að á ári hverju, en félagið
var endurvakið árið 2000 og er m.a. að vinna að
ræktun í nýja hrauninu, í svonefndum Hraunsskógi.
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Álmurinn er talinn gróðursettur árið 1945. Húsið
sem stendur við Heiðarveg 35 er byggt af Ólafi Á.
Kristjánssyni og mun það hafa verið kona hans,
Marý Friðriksdóttir, sem gróðursetti tréð.
Tréð var formlega útnefnt við athöfn þann 10.
september. Við athöfnina lék Lúðrasveit Vestmannaeyja nokkur lög og síðan tók Margrét Lilja
Magnúsdóttir, varaformaður Skógræktarfélags
Vestmannaeyja, við. Sagði hún að það gæfi starfinu
í Eyjum byr undir báða vængi að slík viðurkenning
væri veitt í Eyjum. Magnús Gunnarsson, formaður
Skógræktarfélags Íslands, flutti stutt ávarp og veitti
síðan eigendunum á Heiðarvegi 35 viðurkenningu
af þessu tilefni, þeim Huldu Pétursdóttir og Sigurði
Franz Þráinssyni. Þá flutti Páley Borgþórsdóttir,
fulltrúi Vestmannaeyjabæjar, kveðju og sagðist
fagna slíku framtaki og það væri mikil hvatning og
fyrirmynd fyrir bæjarbúa að sjá að athygli væri beint
að ræktunarstarfi í Eyjum. Væri hún þess fullviss að
bæjarbúar héldu áfram að fegra og bæta bæinn.
Tréð var síðan mælt hátt og lágt og reyndist vera
6,5 m að hæð. Meginstofnar voru sex og var þvermál og ummál þess stærsta mælt og var hann 17,5
cm í þvermál og 22,2 cm í ummál. Félagar úr lúðrasveitinni léku svo síðustu tóna þessarar athafnar.

Sigurður Franz Þráinsson, Hulda Pétursdóttir og fjölskylda, eigendur Heiðarvegar 35.

Páley Borgþórsdóttir, fulltrúi Vestmannaeyjabæjar, flytur ávarp.
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