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1. Cyflwyniad
“Dros yr hanner canrif nesaf ein dymuniad yw i’n
coetiroedd ddarparu mwy o fuddion cymdeithasol
a chymunedol, cefnogi mwy o ddiwydiannau
lleol a chyfrannu at amgylchedd a ffordd o fyw o
ansawdd gwell ledled Cymru. Ymhellach hoffem
weld mwy o’r pren a ddefnyddir yng Nghymru yn
cael ei dyfu yng Nghymru. Rydym yn adnabod y
potensial sydd gan coedwigaeth a choedwigoedd
tuag at ein nodau amgylcheddol a darparu swyddi
gwyrdd ar yr un pryd.” Maniffesto’r Blaid Lafur.
Mae’r Prif Weinidog a’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol
a Bwyd wedi egluro bod adferiad economaidd a
chreu swyddi wrth wraidd rhaglen Llywodraeth
Cymru i lywodraethu.
Gall y sector goedwigaeth a phrosesu pren gyflawni
ar yr agenda swyddi a thwf hon, ac o bosib ddarparu
dros 1,000 o swyddi newydd mewn ardaloedd
gwledig difreintiedig, tra’n lleihau carbon deuocsid,
gwella bioamrywiaeth a chynnig gwell mynediad
hefyd i goetiroedd ar gyfer twristiaeth a hamddena.

Gellir cyflawni hyn drwy gyfuniad o roi mwy o
goetiroedd dan reolaeth, plannu mwy o goed ac
ysgogi marchnadoedd coed. Yn hanfodol, mae hyn
angen gwariant cyhoeddus sydd ar hyn o bryd yn
brin ac yn lleihau, gan ddangos gwerth am arian
sylweddol.
Beth sydd ei angen yw: ysgogi’r farchnad ar gyfer
cynnyrch pren a dyfir gartref; buddion carbon
pren mewn adeiladwaith i’w gymell drwy gaffael
cyhoeddus, sefydlu codau a safonau; cefnogaeth
barhaus o ynni adnewyddadwy ar raddfa leol;
parhad yn y lleihad mewn rheoliadau sy’n
gweithio’n groes; a chefnogaeth o fuddsoddiad
wedi ei dargedu ar gyfer plannu newydd ac mewn
coetiroedd presennol dan Bolisi Amaethyddol
Cyffredin ddiwygiedig.

Cwm Ffernal, aber Dyfi (llun: Tim Kirk)
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2. Potensial y sector 				
goedwigaeth yng Nghymru
2.1 Buddion coedwigaeth
Mae gweithgaredd sy’n gysylltiedig â choedwigaeth
yn neilltuol o bwysig mewn ardaloedd gwledig yng
Nghymru. Ynghyd â swyddi’r sector breifat a ffermio,
mae’n cefnogi cymunedau bregus sydd ag ychydig iawn
o ffynonellau eraill o gyflogaeth. Mae, serch hynny,
potensial i wneud cymaint mwy. Gall coedwigaeth lwyddo
i adfywio economïau gwledig lle methodd rhai eraill –
‘datrysiad Heineken’ gan adfywio’r rhannau gwledig na
all eraill eu cyrraedd.
Mae coedwigaeth yn addas ar gyfer cael effaith
economaidd hirdymor mewn ardaloedd gwledig: mae
nifer o’r busnesau’n fentrau bychain neu faint canolig,1 â
pherchnogaeth deuluol yn aml a chyda gwreiddiau cryf yn
y cymunedau lleol.
Yn ychwanegol, gall coedwigaeth gael effaith
amgylcheddol gadarnhaol sylweddol. Mae tyfu coed yn
rheoli carbon, ac mae cynnyrch pren yn cloi hyn oll, yn
ogystal â newid i ddeunyddiau llai dwys o ran carbon
mewn adeiladwaith. Yn y pendraw gellir llosgi’r pren hwn
ar gyfer ynni adnewyddadwy ynghyd â choed a gafwyd o
goetiroedd sydd heb eu rheoli ar hyn o bryd ar gyfer coed
tân ac ynni’n lleol.
Mae coedwigaeth yn sector ddelfrydol i roi cymorth i
wireddu nod Llywodraeth Cymru i greu swyddi gwyrdd
mewn diwydiant carbon isel yng nghyd-destun symud
tuag at economi fwy cynaliadwy.2
Mae coedwigaeth yn unigryw gan fod gweithgaredd
economaidd uwch hefyd yn dod â buddion amgylcheddol
gwell. Mewn sawl sector arall mae’r gwrthwyneb yn wir,
gyda mwy o weithgaredd economaidd yn cael effaith
negyddol ar yr amgylchedd.
Dywed y corff anllywodraethol Coed Cadw:3 “Mae mwy
o goetiroedd yn dod â mwy o fuddion. Mae’r achos
yn gryf gan fod coetiroedd yn dod â mwy na dim ond
buddion unigol – maent yn dod â phecyn o nifer o fuddion
amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.”
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Tra bod mwy o goetiroedd dan reolaeth yn creu
cyfleoedd economaidd a chyflogaeth sylweddol, daw ag
ystod o fuddion ychwanegol hefyd, gan gynnwys mwy
o fioamrywiaeth, mwy o gyfleoedd i’r cyhoedd gael
mynediad, a mwy o fuddion carbon. Mae mwy o bren yn
cael ei brosesu’n golygu mwy o gyflogaeth a llai o garbon
yn yr amgylchedd.
Mae’r papur hwn yn canolbwyntio ar gyflogaeth
mewn cysylltiad â sefydlu a rheoli coetiroedd, a’r
cynhyrchiad a phrosesu pren. Y rheswm am hyn yw bod y
gweithgareddau hyn yn cynnig y nifer uchaf o gyflogaeth,
gan fod data ar gael i’w ddefnyddio a chan mai yma
y mae’r cyfleoedd gorau am gyflogaeth mewn swyddi
gwyrdd.
Daw buddion swyddi pellach o dwristiaeth sy’n seiliedig
ar goedwigoedd – amcangyfrifodd astudiaeth yn 2003
bod ymweliadau dydd i goedwigoedd wedi cyfrannu £51
miliwn i economi4 Cymru, a bod yr ystadau chwaraeon a’r
saethu helwriaeth maent yn ei gefnogi yn cyfrannu tua
£73 miliwn i economi Cymru’n flynyddol.5

2.2 		 Coedwigaeth a chyflogaeth
		 - y ffigurau
Nid yw coedwigaeth yn unigryw wrth ddefnyddio nifer
o wahanol ffigurau ar gyfer cyflogaeth. Mae natur
wasgaredig a gwledig coedwigaeth yn ei gwneud hi’n
anodd bod yn gwbl sicr ynglŷn â niferoedd, ac mae sawl
diffiniad gwahanol o ‘goedwigaeth’.
Yn 2008, ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, dangosodd
ystadegau’r Comisiwn Coedwigaeth fod coedwigaeth
brimaidd a logio wedi cyfrannu £1.9 biliwn GYC (GVA), ac
wedi cyflogi 41,000 o weithwyr. Mae Cymru’n cynrychioli
tua 14 y cant o gyfanswm y Deyrnas Unedig – felly tua
5,600 o swyddi mewn coedwigaeth a phrosesu primaidd
a thua 1,960 mewn coedwigaeth yn unig. Mae hyn yn
waelodlin ar gyfer y sector yng Nghymru.
Amcangyfrifir bod Cymru wedi cynhyrchu 1.3 miliwn o
dunelli gwyrdd o bren yn 2008, sydd yn cyfateb i 1 swydd
am bob tunnell werdd o bren a gynaeafir, a £215 GYC am
bob tunnell werdd a gynaeafir ac a brosesir.6
Adroddwyd rhai ffigurau cyflogaeth llawer uwch, yn
adlewyrchu cynnwys ail brosesu a chynhyrchiad o
gynnyrch pren – awgrymodd adroddiad CEBR yn 20067
bod 18,500 o swyddi’n cael eu cefnogi yng Nghymru a
bod y cyfraniad a wneir gan goedwigaeth i GYC yn uwch
yng Nghymru na gweddill y Deyrnas Unedig, sef arwydd o
sgôp ac arwyddocâd y sector.

3. Cyfleoedd i Dyfu

a fewnforiwyd i mewn i’r Deyrnas Unedig,9 ond sydd
wedi bod yn creu marchnadoedd amgenach yng ngogledd
Affrica, Tsieina a Japan.
Y newyddion cadarnhaol yw bod gan broseswyr y Deyrnas
Unedig bellach dros 41 y cant o gyfran y farchnad o’r
galw am bren wedi ei lifio yn y Deyrnas Unedig. Mae
cyfanswm y galw yn y Deyrnas Unedig wedi crebachu
oherwydd lleihad mewn gweithgaredd economaidd,
megis adeiladu tai. Serch hynny, mae hi’n debygol iawn
y bydd proseswyr domestig yn medru dal eu gafael ar y
gyfran hon o ran cyfanswm hyd yn oed os bydd yr Euro
yn gwanhau, gan eu bod yn cynnig cynnyrch safonol
gyda gwasanaeth ardderchog.10 Mae’r holl ragolygon
economaidd yn awgrymu y bydd y bunt yn parhau i fod yn
wan.
Mae’r farchnad ar gyfer coed / polion crwn yn eithaf
cryf. Mae mynegai gwerthiant11 sefydlog y Comisiwn
Coedwigaeth yn nodi cynnydd pris o 72 y cant yn y deng
mlynedd hyd at fis Mawrth 2013. Mae hyn yn adlewyrchu
gwrthdroad o duedd tuag at ddiwedd yr 20fed ganrif pan
fu i werth pren, ynghyd â deunydd crai eraill, ostwng
mewn gwerth yn fyd-eang (mae prisiau’n parhau i fod
yn 41.8 y cant yn is nag ugain mlynedd yn ôl). Y duedd
nawr yw i brisiau godi ac mae’r diwydiant prosesu pren
yn eithaf cadarnhaol ynglŷn â’r rhagolygon tymor canolig,
gan dybio y bydd galw iach am bren yn 2013.12
Mynegai Gwerthiant Sefydlog Coed Conwydd ar gyfer y
Deyrnas Unedig (Mynegai Fisher blwyddyn hyd at Medi
2011 = 100, termau real)

3.1 Potensial twf:
y darlun mawr
Tyfodd y sector goedwigaeth ers 2009. Y teimlad yn
y sector yw bod ffigurau presennol yn gyson yn fras â
ffigurau a gafwyd ar gyfer Cymru o ystadegau Cyflogaeth
a Busnes y Comisiwn Coedwigaeth yn 2011 – 7,560 o
swyddi.8 Nid oes unrhyw waith papur penodol diweddar
sy’n ymdrin â rhagolygon swyddi ar draws y sector
goedwigaeth yn gyfan gwbl, felly beth yw’r potensial twf
a sut gallwn ni ei adnabod?

(atgynhyrchwyd drwy ganiatâd y Comisiwn Coedwigaeth)

Yn gyntaf, mae teimlad o wir obaith yn y sector y bydd y
cyfleoedd i gynyddu cyflogaeth dros y blynyddoedd nesaf
yn uchel – “fydd hi ddim gwaeth na’r sefyllfa ar hyn o
bryd” dywed un dadansoddwr am y sefyllfa. Mae’r sector
wedi gostegu’r storm economaidd yn eithaf llwyddiannus,
a ddigwyddodd o ganlyniad i wendid y bunt, o’i gymharu
â’r gwledydd y mae’r Deyrnas Unedig yn mewnforio pren
oddi wrthynt, gan gynnwys y Ffindir, Latfia a Sweden a
arferai gynrychioli tua 70 y cant o’r holl bren
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Amcangyfrifir bod gwerth twf y diwydiant coedwigaeth
yn y Deyrnas Unedig ers yr 1980au yn gyfystyr â thua
£1 biliwn o bren a fewnforiwyd yn flynyddol, gyda
chyfleoedd ehangu pellach ar gael.13 Fel y dywed
maniffesto’r Blaid Lafur yng Nghymru “Hoffem weld mwy
o’r coed a dyfwyd yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio yng
Nghymru. Rydym yn adnabod potensial coedwigaeth a
choedwigoedd tuag at ein nodau amgylcheddol ehangach
tra hefyd yn darparu swyddi gwyrdd”. Byddai cynyddu’r
gyfran o goed a dyfwyd yma wedi eu defnyddio mewn
tai Cymreig yn cael effaith gadarnhaol arwyddocaol ar y
diwydiant ac ar daliadau.
Mae rhestr eiddo y Goedwig Genedlaethol a gyhoeddwyd
yn ddiweddar ac o ble y deilliodd y rhagolygon, yn amlygu
bod hyd at 2 filiwn m3 o bren yng Nghymru sydd wedi
mynd heibio’r cyfnod torri’r goeden i lawr – coed a fyddai
disgwyl iddynt fod wedi eu torri petai’r perchennog yn
rheoli’r goedwig ac dod â’r cynnyrch i’r farchnad. Ar
yr ystâd breifat mae’r rhan helaeth o’r pren. Yn amlwg
mae perchnogion preifat wedi penderfynu peidio â
chynaeafu gan nad oedd eu hamgylchiadau wedi cwrdd
â’u hamcanion.

Casglu logiau pren caled
Mae dod â choetiroedd i mewn i waith rheoli yn creu
swyddi a llawer iawn mwy
Mae cynhyrchiant pren meddal yng Nghymru wedi bod
yn eithaf cyson, tua 1 miliwn o dunelli gwyrdd ers 2001
gyda chynnydd graddol dros y 5 mlynedd ddiwethaf,14 yn
bennaf oherwydd cynnydd mewn gweithgaredd prosesu
pren a gallu’r diwydiant prosesu yng Nghymru a’r gororau
i atal yr angen i fewnforio pren.
Mae’r rhagolygon ar gyfer argaeledd pren meddal yng
Nghymru, sef y math o bren sydd fwyaf poblogaidd o bell
ffordd ym masnach pren y wlad hon ac yn rhyngwladol,
yn dangos cynnydd dros y 13 mlynedd nesaf, gyda
chyfansymiau’n cynyddu i uchafswm ac yna’n gostwng –
gweler y tabl isod. Y rheswm am y twf hwn yw’r cynnydd
mewn plannu rhwng y cyfnod wedi diwedd yr ail ryfel byd
ar 1980au. Serch hynny, mae’r lleihad sydd i’w ddisgwyl
mewn argaeledd pren yn arwyddocaol ac yn adlewyrchu
methiant i blannu’n fasnachol o’r newydd dros yr 20
mlynedd ddiwethaf ynghyd ag erydiad o’r adnodd
masnachol o bren meddal. Rhaid ymdrin â’r broblem
hon ar frys os yw Cymru am wireddu’r holl fuddion o’i
choedwigoedd dros y degawdau sydd o’n blaenau.
Gall Cymru fanteisio’n sylweddol ar y pren ychwanegol
fydd ar gael dros y blynyddoedd nesaf, yn bren meddal
a chaled, a gellir canfod marchnadoedd newydd
cynaliadwy. Dyma lle ceir y cyfleoedd mawr am
gyflogaeth. Serch hynny, nid yw argaeledd bob tro’n
golygu cynhyrchu.
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Mae ffactorau economaidd, yn enwedig, yn allweddol ar
gyfer sicrhau a yw coetiroedd yn cael eu rheoli ai peidio.
Bydd methu â gwneud y tasgau hanfodol e.e. teneuo ar
yr adeg iawn, yn arwain at leihad mewn gwerth ynghyd â
goblygiadau o safbwynt hyfywedd masnachol coetir. Rhaid
i’r pris a geir am bren a chynnyrch eraill o’r goedwig
gwrdd â chost gwaith, gan gynnwys ailstocio a chreu elw
er mwyn i’r holl broses fod werth chweil i’r perchennog.
Llywodraeth Cymru yw’r cynhyrchydd pren mwyaf yng
Nghymru; mae’r cyfanswm a werthir ganddi ar y farchnad
yn cefnogi buddsoddiad hirdymor gan y sector prosesu ac
yn cael effaith ar bris pren.

3.2 Ardaloedd o dwf posib:
prosesu pren
Mae teimlad cadarnhaol o fewn y sector bod coedwigaeth
a phrosesu pren wedi perfformio’n dda mewn cyfnod
heriol yn economaidd, ac y bydd gwelliant yn y dyfodol
mewn sectorau sy’n dioddef yn awr, megis adeiladu, yn
cael effaith gadarnhaol ar swyddi.
Yn ôl un dadansoddwr coedwigaeth: “Mae coedwigaeth
wedi dal ei thir tra bod y farchnad adeiladu wedi wynebu
trafferthion a bydd cyfleoedd sylweddol yn y farchnad
pan fydd pethau’n gwella unwaith eto yn y sector hwnnw.
Ni fyddai’n afresymol gweld sympiau o bren yn cael
eu cynaeafu o goetiroedd yng Nghymru ac yn mynd i
mewn i’r sector prosesu a chodi tua 20 y cant os bydd
pris pren yn codi.” Mae dadansoddwyr eraill yn credu y
bydd y cynnydd yn llawer iawn uwch, tua 30 y cant ar
gyfartaledd - 390 tunnell ychwanegol ar waelodlin o 1.3
miliwn o dunelli a gynaeafir yn flynyddol – a ddefnyddir
yn yr adroddiad hwn.

3.3 Elfen sydd â photensial twf: 			
tanwydd coed
Elfen sydd â photensial twf sylweddol, yn enwedig
ar gyfer yr adnodd bychan nad yw’n cael ei reoli,
sef pren caled yn aml, yw tanwydd coed, neu yn fwy
cywir y defnydd cynyddol o bren fel ffynhonnell ynni
adnewyddadwy. Mae tri chategori yma: y farchnad coed
tân sy’n ffynnu, ar gyfer y farchnad gartref fwy na dim; y
farchnad tanwydd pren ehangach, gan gynnwys sglodion
a phelenni ar gyfer boeleri biomas bach a chanolig,
sef boeleri sy’n cyfuno gwres ac ynni yn aml (CHP); a’r
maes dadleuol o foeleri mawr biomas ar gyfer cynhyrchu
trydan.
Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin – mae pren yn
gynyddol boblogaidd mewn adeiladu a phwrpasau eraill.
Mae’n hyblyg, deniadol, yn fythol adnewyddadwy, ac yn
medru cael ei ailgylchu. (delwedd artist) ©Architype
Mae yna ddatblygiadau technolegol cadarnhaol hefyd sy’n
cynnig marchnadoedd newydd ac amrywiol ar gyfer pren
a ffibr pren, er enghraifft y defnydd o bren sydd â gwerth
isel mewn pren trawslamineiddiol (pren meddal wedi ei
ludo mewn haenau i greu pren cryf ar gyfer adeiladu).
Mae potensial y farchnad ar gyfer pren a gynhyrchir
gartref yn llawer iawn uwch na gallu’r wlad i gyflenwi,
sy’n golygu mai’r unig gyfyngiad ar dwf yw cystadleuaeth
a’r cyflenwad o bren.
Mae priodweddau anhygoel carbon y pren yn ei wneud yn
ddeunydd amlwg ar gyfer adeiladwaith o garbon isel. Mae
yna yrwyr gwleidyddol o Ewrop, ac yn rhyngwladol, fel
rhan o’r weithred ôl-Kyoto i ymdrin â newid hinsawdd,
sydd wedi meithrin y cymhelliad mewn eraill i ddefnyddio
pren cartref mewn gwaith adeiladu.

Mae’r defnydd o foeleri biomas bychan lleol yn llawer
mwy effeithiol (amcangyfrif tua 90 y cant wrth drosi
ynni potensial pren) na pheiriannau biomas mawr
sy’n cynhyrchu trydan yn unig ac yn rhedeg ar lefel
effeithiolrwydd o 30 y cant – ac o ganlyniad mae
budd carbon y boeleri llai yn llawer iawn gwell. Mae
gosodiadau boeleri llai yn cynnig buddion gwell i’r
economi leol hefyd, gan gynhyrchu cyflenwad o wres yn
lleol a mwy o swyddi, gan fod y deunydd crai yn lleol ac o
gymorth wrth greu cadwyni cyflenwi yn yr ardal.
Disgwylir y bydd boeleri biomas trydan mawr yn disodli
busnesau eraill yn hytrach na chreu cyfleoedd newydd.
Yn ymarferol, byddant yn debygol o achosi colli swyddi
a chael effaith carbon negyddol wrth iddynt ddisodli
dulliau carbon mwy effeithiol o ddefnyddio pren.
Disgrifiwyd marchnadoedd coed tân fel ‘achubiaeth’ ar
gyfer coetiroedd bach yn cynhyrchu pren caled, sydd
wedi cael trafferth dod o hyd i farchnadoedd yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Mae’r nifer o osodiadau o stofiau
llosgi coed wedi cynyddu’n sydyn, gan olygu cynnydd yng
nghynhyrchiad pren caled. Canfu astudiaeth ddiweddar
gan Lais y Goedwig,15 a edrychodd ar ddefnydd coed
tân yn y cartref, y gallai’r defnydd cartref fod hyd
at filoedd o fetrau ciwbig o bren crwn solid. Mae’r
adroddiad yn nodi prisiau o tua £70 fesul m3 am goed
tân wedi ei brosesu, ond bod prisiau serch hynny wedi
cynyddu’n sylweddol yn ystod gaeaf 2012/13 gyda nifer
o fasnachwyr yn codi £120 fesul m3 16 neu fwy, a galw yn
uwch na’r cyflenwad. Amlygodd yr astudiaeth hon hefyd
y bu cynnydd sylweddol yn y galw am goed tân dros y
ddegawd ddiwethaf.

Paneli pren trawslamineiddiol yn cael eu defnyddio
mewn gwaith adeiladu. Llun: Peter Wilson, Prifysgol
Napier.
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Amcangyfrifodd astudiaeth o’r diwydiant tanwydd pren,17
a gomisiynwyd gan y Comisiwn Coedwigaeth y gallai’r
farchnad biomas yng Nghymru gynhyrchu 3.6 o swyddi
llawn amser (FTE) fesul 1MW o gapasiti a osodwyd. Mae
hyn yn cyfateb i 1 swydd am bob 2,300 tunnell o bren a
gynaeafir (llai o swyddi – degfed rhan – na diwydiannau
prosesu pren presennol). Felly hefyd, amcangyfrifodd yr
astudiaeth fod pob MWh a gynhyrchir yn cyfateb i £100
GYC.
Mae prisiau ar gyfer safon salach o bren caled yng
Nghymru wedi codi’n sylweddol dros y bum mlynedd
ddiwethaf, a dylai hyn roi cymorth i ysgogi mwy o
reolaeth coedlannau wrth i economeg coedwigaeth
ddod yn fwy apelgar i berchnogion. Mae hyn yn annog
y gweithrediadau angenrheidiol hefyd i gynhyrchu
pren caled o ansawdd da yn y dyfodol. Serch hynny,
mae’n bosib na fydd y farchnad yn unig yn dynfa ddigon
cryf; mae nifer o goetiroedd pren caled ar ffermydd â
seilwaith gwael, gyda ffermwyr yn berchnogion arnynt ag
ychydig iawn o wybodaeth am goedwigaeth na diddordeb
yn y pwnc, ac yn cael eu dychryn gan yr elfen reoleiddiol.

3.5 Elfen sydd â photensial twf:
sefydlu coetiroedd
Yng Nghymru, dim ond 14.3 y cant o wyneb y tir a
orchuddir gan goetiroedd, sydd yn llawer iawn is na
chyfartaledd yr Undeb Ewropeaidd 27 sydd yn 37 y cant.
Mae potensial sylweddol i gynyddu’r gyfran o orchudd
coedwig drwy sefydlu coetiroedd newydd, ac yn sgil
hyn cynyddu’r cyfraniad economaidd a chyflogaeth
coedwigaeth. Dylai gwaith plannu newydd fod yn
sensitif i’r ardal. Mae plannu coed conwydd ar gyfer
twf busnes carbon isel a swyddi gwyrdd yn debygol o
ddigwydd mewn ardaloedd ucheldir gwledig, tra mae
plannu rhywogaethau llydanddail am resymau hamdden
ac iechyd yn neilltuol bwysig ger trefi a dinasoedd. Yn
ymarferol, gall y rhan helaeth o goetiroedd gynnwys
cymysgedd o goed conwydd a llydanddail, a dylid eu
rheoli er mwyn creu pren.

3.4 Her coetir heb reolaeth
Mae coetir heb ei reoli’n broblem fawr yng Nghymru.
Mae ffigurau’r Comisiwn Coedwigaeth yn awgrymu bod
dros hanner yr 178,000 hectar o goetiroedd sydd mewn
perchnogaeth breifat heb fod yn rhan o gynllun grant
coetir ac felly’n annhebygol o fod wedi cael eu rheoli’n
weithredol ers nifer o flynyddoedd.18
Bydd y twf yn y farchnad am danwydd pren a phren
mewn gwaith adeiladu o gymorth wrth wireddu potensial
anferthol y coetiroedd yng Nghymru sydd heb eu rheoli a
chreu mwy o swyddi yn ein coetiroedd a’n coedwigoedd.
Gall Llywodraeth Cymru sbarduno’r broses hon, er
enghraifft drwy ariannu’r gwaith o sefydlu seilwaith
cynaeafu priodol.
Fel y dywed papur Confor ar Gynaladwyedd Coedwigaeth
ac Ariannol (2011):19 “Tra gall fod nifer o resymau am
ddiffyg rheoli, y rhwystr mwyaf o bell ffordd yw ariannu,
a gellir ymestyn yr egwyddor ‘y pren sy’n talu yw’r pren
sy’n aros’ i gynnwys rheoli cyfrifol. Os yw coedwig yn
costio arian i’w rhedeg ac nid oes incwm, yn enwedig
ar unwaith neu yn y tymor byr, mae perchennog coetir
yn annhebygol o ofalu am y goedwig.” Mae adroddiad
CEBR 2010 yn cefnogi’r farn hon: “Ar hyn o bryd mae
coetiroedd nad ydynt yn cael eu rheoli’n ddigonol yn
fwy tebygol o gael eu rheoli’n gynaliadwy pan fydd
cymhelliad masnachol i wneud hynny”.

Welsh larch cladding on ‘The Treehouse’, a project between SEED
Homes and Fforest Timber Engineering. Image courtesy of WKW.
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Amlygodd yr adroddiad tirnod gan Syr David Read20
yn 2009 arwyddocâd a chost-effeithiolrwydd sefydlu
coetiroedd (drwy greu sinciau carbon) – yn ogystal â
chreu cynnyrch pren o ganlyniad (sy’n gweithio fel
storfeydd carbon) – wrth roi cymorth i leihau carbon
deuocsid.
Dywedodd Adroddiad Read: “Mae mesuriadau mewn
coedwig coed conwydd yn yr Alban yn dangos bod tua 24
tunnell o CO2 fesul hectar ar gyfartaledd wedi ei dynnu
o’r atmosffer bob blwyddyn. Mewn cymhariaeth mae
mesuriadau mewn coedwig dderw yn ne Lloegr yn dangos
y tynnir 15 tunnell o CO2 fesul hectar bob blwyddyn.”

Felly, os yw targed Llywodraeth Cymru o 100,000
hectar o goetiroedd newydd erbyn 2030 am gael ei
gyflawni, byddai angen plannu 5,800 hectar ychwanegol
o goetiroedd bob blwyddyn, gan gael gwared â rhwng
87,000 a 139,200 tunnell o CO2 o’r atmosffer bob
blwyddyn, yn ddibynnol ar y math o goetir.

4. Tyfu swyddi mewn 			
coedwigoedd yng Nghymru

Mae astudiaeth gan Forest Research yn fwy pwyllog, gan
roi’r uchafswm y gyfradd o gronni carbon yn ystod prif
gyfnod twf coetir masnachol tua 10 tunnell o garbon fesul
hectar bob blwyddyn (tC/ha/bl), ond yn rhybuddio “y
gallai cyfartaledd realistig dros gylchdro masnachol llawn
fod dim mwy na 3tC/ha/bl”.21

Nid oes unrhyw fethodoleg y cytunwyd arnynt ar gyfer
cyfrifo’r effaith ar y nifer o swyddi fel cynnydd canran
yn sgil sefydlu coetiroedd newydd, na’r ardal o dir dan
reolaeth na’r cyfanswm o bren a gynhyrchir. Ar wahân i’r
rhan ar danwydd pren, lle cymerwyd ffigurau o ymchwil
flaenorol, mae’r rhan hon o’r papur yn defnyddio
methodoleg syml ar gyfer ystod o sefyllfaoedd, i gael
amcangyfrif ceidwadol o’r nifer o swyddi a allai gael eu
creu. Cytunwyd y byddai’r methodoleg yn rhesymol gan
nifer o aelodau o’r gymuned goedwigaeth y cysylltwyd â
nhw wrth i’r papur hwn gael ei baratoi.

Y gyfradd drosi dderbyniol o garbon i CO2 yw 3.67, felly
mae 3tC/ha/bl yn cyfateb i 11tCO2/bl. Felly, hyd yn oed
wrth ddefnyddio’r amcangyfrif mwyaf pwyllog, byddai
plannu 5,800 ha o goetiroedd newydd yn cael gwared ar
63,800 tunnell o CO2 – mwy o bosib yn ôl y cyfrifiadau
mwy diweddar. (Adroddiad Read)
Mae hyn yn atgyfnerthu’r buddion economaidd ac
amgylcheddol o goedwigaeth a natur unigryw’r sector
– ond sut gellir cyfrifo’r buddion economaidd ac yn fwy
penodol y rhai cyflogaeth o sefydlu coetiroedd?
Cyn edrych ar hyn yn fanylach, mae’n bwysig pwysleisio
bod angen i unrhyw goetir sy’n cael ei greu fod yn
gynaliadwy’n ariannol am byth. Amlygodd Confor y pwynt
sylfaenol hwn mewn papur trafodaeth yn 2011.22 Yn y
cyflwyniad, dywed “Pan mae coedwigoedd yn cael eu
rheoli’n weithredol mewn ffordd gynaliadwy, mae hyn
o gymorth wrth wireddu eu potensial ac mae’n darparu
amrediad eang o fuddion – i’r economi, amgylchedd,
hamddena a bioamrywiaeth.”
Bu pobl yn ymyrryd â choedwigoedd y Deyrnas Unedig ers
miloedd o flynyddoedd, a’u natur ddefnyddiol parhaus,
yn enwedig eu cyflenwad diddiwedd o bren, sydd wedi
sicrhau eu bod wedi goroesi. Mae llinell Oliver Rackham
“y pren sy’n talu yw’r pren sy’n aros” yn adnabyddus
iawn ymysg pobl sy’n ymwneud â choedwigoedd – “mae
gennym goetiroedd gan fod pobl yn cydnabod eu gwerth.
Tra bod rheoli cyfrifol o fudd, rhaid talu amdano. Mae
cynaeafu coed, darparu cyfleusterau i ymwelwyr a
diogelu bywyd gwyllt oll â chost yn gysylltiedig. Mae
ymdrin â hyn wrth wraidd cynaliadwyedd.”

4.1 Creu swyddi gwyrdd newydd

4.2 Swyddi gwyrdd newydd:
			 mwy o bren trwy’r felin
Gyda’r amodau mwy ffafriol ar gyfer coedwigaeth fel
a amlinellwyd yn gynharach, mae potensial hefyd ar
gyfer mwy o swyddi wrth gynyddu’r swmp o bren o
goedwigoedd Cymru sy’n cael ei roi trwy felinau. Mae
menter ddiwydiannol newydd “Tyfwyd ym Mhrydain”
yn creu momentwm i gefnogi hyn. Drwy gyffroi prif
weithredwyr cwmnïau adeiladu mawr a dylanwadu ar eu
cydwybod cymdeithasol a’r waelodlin (mae pren cartref
wedi ei lifio yn rhatach na phren sydd wedi ei fewnforio),
mae cyfle unigryw i gynyddu’r swmp o bren a gynaeafir o
goedwigoedd Cymru.
Mae Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru wedi bod yn
weithgar yn hyrwyddo’r sector pren yng Nghymru ac
wedi bod yn llwyddiannus wrth geisio cael adeiladwyr
i ddefnyddio mwy o bren o Gymru. Defnyddiwyd pren
o Gymru i adeiladu estyniad i ganolfan Coed y Brenin
mewn dull Brettstappel o adeiladu, dull cyffredin iawn yn
Ewrop ond wedi ei ddefnyddio yma yng Nghymru am y tro
cyntaf. Mae prosiect tai cymdeithasol ac ysgol ar y gweill
sy’n defnyddio pren o Gymru ac mae nifer o fframiwyr
pren wedi newid i ddefnyddio pren lleol am y tro cyntaf
yn hytrach na phren wedi ei lifio a fewnforiwyd. Gellir
datblygu’r llwyddiannau hyn wrth i’r sector adeiladu gael
gwell dealltwriaeth o’r pren a dyfir yng Nghymru a chael
mwy o hyder ynddo.
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Yn 2000 cynhyrchodd Ymgynghorwyr Economaidd
Cyhoeddus a Phreifat (PACEC) adroddiad23 a osododd
fethodoleg ar gyfer cyfrifo’r cynnydd mewn cyflogaeth
mewn perthynas â’r cyfanswm ychwanegol o bren a
gynaeafir. Y fformiwla oedd y byddai 50 y cant o gynnydd
mewn pren a gynaeafir yn golygu 11.44 o gynnydd
mewn cyflogaeth. Os cysylltwn hyn ag amcangyfrif
o 30 y cant o gynnydd mewn swmp pren, ac os bydd
meysydd economaidd allweddol megis adeiladu yn
tyfu, yna gwelwn botensial cyflogaeth sylweddol.
Nid yw’r amcangyfrif hwn yn afresymol yn ôl nifer o
ddadansoddwyr – o gofio’r amodau ffafriol cynyddol a
marchnadoedd sy’n tyfu ac yn datblygu’n sydyn.
Os ydym yn cynnig y gall sympau gynyddu rhyw 390,000
o dunelli, yn seiliedig ar waelodlin o 1.3 miliwn o dunelli
a gynhyrchir ar hyn o bryd, yna mae posib gwireddu’r
sefyllfa ganlynol: os bydd cynnydd o 50 y cant mewn
sympau pren yn arwain at 11.44 y cant o gynnydd mewn
cyflogaeth, yna gellid tybio y byddai cynnydd o 30 y cant
mewn sympau pren yn cyfateb i gynnydd o dair rhan o
bump o hynny – cynnydd o 6.87 y cant.
Os ydym yn gweithio o waelodlin o 5,600 o swyddi
coedwigaeth yn Nghymru (ffigurau’r Comisiwn
Coedwigaeth gweler tudalen 3), byddai cynnydd o 6.87 y
cant yn cyfateb i rhyw 400 o swyddi. Unwaith eto, rydym
yn edrych yn fras yma ar y cyfnod hyd at 2020.

4.3 Swyddi gwyrdd newydd:
tanwydd coed
Dywed adroddiad allweddol a gynhyrchwyd gan CEBR
yn 201024 y gallai datblygiad a thwf yr adnodd tanwydd
coed lleol arwain at greu a chefnogi 15,300 o swyddi yn
economi’r Deyrnas Unedig erbyn 2020, yn uniongyrchol ac
yn anuniongyrchol.
Yng Nghymru, mae’r adroddiad yn amcangyfrif y bydd
y nifer o swyddi llawn amser (FTE) mewn cynhyrchu
tanwydd coed yn uniongyrchol yn cynyddu o 64 yn 2010
i 196 ac y bydd y nifer o swyddi anuniongyrchol o fewn y
sector yn cynyddu o 68 i 206 FTE – cyfanswm cynnydd o
270 o swyddi.
Mae’r adroddiad CEBR yn edrych hefyd yn fwy eang
ar y potensial am swyddi pellach a gynhyrchir gan
“gynhyrchu a chyflenwi ynni tanwydd coed, gan gynnwys
y trawsnewid (trwy hylosgi), trosi a’r defnydd o ynni
a gynhyrchir gan danwydd coed, gan gynnwys hefyd
buddsoddiad mewn gosodiadau ynni tanwydd coed, megis
boeleri”.
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Mae’r galw am logiau coed tân caled traddodiadol,
yn ogystal â naddion pren a phelenni, wedi cynyddu’n
sylweddol wrth i brisiau olew a nwy fod mor anwadal.
Dywed yr adroddiad: “bydd incymau gweithwyr
uniongyrchol ac anuniongyrchol yn sbarduno’r galw
terfynol yn yr economi ehangach, gan greu sefyllfa
gyflogaeth fydd yn cael effaith gadarnhaol ar swyddi
eraill.” Mae diagram ar dudalen 19 o’r adroddiad yn
dangos yr ystod anferthol o swyddi ar gael.
Amcangyfrifir y bydd swyddi anuniongyrchol a gefnogir
gan sectorau eraill o ganlyniad i’r galw o gynhyrchu ynni
tanwydd coed cynyddol ac adeiladu peiriannau boeleri,
yn cynyddu yng Nghymru o 89 yn 2010 i 368 yn 2020 –
cynnydd o 279 o swyddi FTE. Serch hynny, mae hyn yn
cynnwys cynhyrchu holl gyfarpar biomas yng Nghymru, na
fydd yn digwydd. Mae ail gyfrifiad, yn seiliedig ar ddim
o’r cyfarpar biomas yn cael ei gynhyrchu yng Nghymru,
yn awgrymu cynnydd llai o 67 o swyddi anuniongyrchol.
Er diben yr adroddiad hwn, rydym wedi cymryd pwynt
yn y canol rhwng y ddau ffigwr o gynnydd, sef 173
FTE. O’i ychwanegu at y 270 o swyddi uniongyrchol ac
anuniongyrchol a grybwyllwyd eisoes, cawn gyfanswm
o 443 o swyddi FTE newydd a allai gael eu creu gan y
diwydiant tanwydd coed cynyddol yng Nghymru.
Sefydlwyd Tanwyddcoed Cymru, menter Partneriaeth
Busnes Coedwig Cymru yng Nghymru, yn 2005 gan
grŵp o gynrychiolwyr diwydiant a oedd yn dymuno
rhoi cymorth i’r sector gyflawni ei photensial; i wella’r
gadwyn gyflenwi, i annog cyflenwad o danwydd o
ansawdd da i safon dderbyniol, i addysgu a chynghori
perchnogion cartrefi a phobl broffesiynol ac i
hyrwyddo’r cyflenwad effeithiol a’r defnydd o
danwydd coed fel ffynhonnell lân, carbon isel a
chynaliadwy o wres. Mae Tanwyddcoed Cymru’n credo
fod gan tanwydd coed y potensial i chwarae rhan
bwysig yn nyfodol y sector gwres adnewyddadwy yng
Nghymru a gallai roi cymorth i Lywodraeth Cymru
gwrdd â’i thargedau lleihau carbon, yn ogystal â
darparu cyflogaeth hanfodol mewn ardaloedd gwledig.
Mae gan y prosiect wefan i roi cymorth i gysylltu
cwsmeriaid â chyflenwyr ac mae’n hyrwyddo tanwydd
coed mewn sioeau lleol a thrwy ei Thaflen ddefnyddiol.

Mae swyddi gwyrdd mewn coedwigaeth yn fwy na
chreu budd economaidd yn unig. Amlygir hyn hefyd yn
strategaeth goetiroedd Llywodraeth Cymru, sy’n dweud
bod yr ardaloedd mawr o goetiroedd llydanddail a ffermio
yng Nghymru yn cynrychioli, gyda’i gilydd, cyfle arbennig
i gynyddu cynhyrchu pren defnyddiol mewn ymateb i alw
cynyddol, yn enwedig ar gyfer ynni, ac felly’n cefnogi
datblygiad y busnesau bach hyn.
Yr adroddiad tanwydd coed gan y CEBR yw’r unig
ddadansoddiad manwl o’r potensial swyddi yn y sector
coedwigaeth. Mae gweddill yr adroddiad hwn yn
defnyddio’r fethodoleg orau sydd ar gael i gyfrifo’r
potensial mewn meysydd eraill, gan adnabod hefyd y
prinder gwybodaeth a rhagdybiaethau sydd ar gael.

4.4 Swyddi gwyrdd newydd:
rheoli rhagor o goetiroedd
Effaith y farchnad gynyddol am bren ar gyfer adeiladu
ac ynni adnewyddadwy lleol fydd i gynyddu’r ardaloedd
o goetiroedd fydd yn cael eu rheoli’n gadarnhaol, fel
a drafodwyd uchod. Serch hynny, mae sgôp i fynd ati
i reoli coetiroedd ar gyfer cyflenwadau pren personol
a gweithgareddau eraill, megis gwelliant mewn
bioamrywiaeth, hamddena, iechyd a thwristiaeth. Ni
fedrwn ond amcangyfrif yr ardal o goetiroedd sydd ar
gael i’w rheoli.
Yng Nghymru mae yna 304,000 hectar o goetiroedd. Mae
117,000 o hyn yn perthyn i Lywodraeth Cymru ac yn cael
eu rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac 187,000 hectar
mewn dwylo preifat.25

Coedwigaeth y Deyrnas Unedig a Chyfoeth Naturiol
Cymru. O’r 2,223,000 hectar mewn dwylo preifat, mae
tua 50 y cant yn cael ei reoli. Mae hyn yn creu cyfanswm
o 1,985,500 hectar yn cael ei reoli ledled y Deyrnas
Unedig. Mae hyn yn cyfateb i un swydd i bob 142 hectar
neu 704 i bob 100,000 hectar.
Felly, os oes gennym 89,000 hectar o goetiroedd nad yw’n
cael eu rheoli, gallai hyn mewn theori gyfateb i 627 o
swyddi rheoli newydd petai’r holl goetiroedd hyn yn cael
eu datblygu i fod o ddefnydd.
Serch hynny, nid yw’n ymarferol wrth reswm i reoli’r holl
goetiroedd nad ydynt yn cael eu rheoli ar hyn o bryd,
felly rydym wedi cymryd ffigwr llawer iawn is o 50,000
hectar a reolir am y tro cyntaf hyd at 2020 – gan awgrymu
ffigwr felly o 352 o swyddi. Mae hyn yn uchelgeisiol, ond
mae’r potensial yno – a’r sbardunau megis y galw uwch
am danwydd coed a’r ymgyrch Tyfwyd ym Mhrydain, yn
enghreifftiau o godi ymwybyddiaeth a’r diddordeb sy’n
bodoli yn y posibiliadau sylweddol a’r buddion o reoli
coetiroedd.

4.5 Swyddi gwyrdd newydd:
sefydlu coetiroedd
Bu i ymchwil Confor yn 2009 roi argraff o’r hyn allai
gael ei gyflawni drwy gynnydd yn y nifer o goetiroedd
a sefydlir. Defnyddiodd ddau ffigwr gwaelodlin – creu
10,000 hectar o goetiroedd newydd bob blwyddyn a chreu
15,000 hectar bob blwyddyn – a thybio y byddai tua 60 y
cant o’r tyfiant newydd yn bren meddal defnyddiol.

Mae data Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n dangos bod
89,000 hectar o goetiroedd nad yw’n dir preifat, erioed
wedi bod yn rhan o gynllun grant coetiroedd – ac felly’n
annhebygol o fod wedi eu rheoli’n weithredol ers nifer o
flynyddoedd (Coetiroedd i Gymru). Amcangyfrif bras iawn
yw hyn. Tybiwn fod 100 y cant o goetiroedd Llywodraeth
Cymru yn cael eu rheoli. Mae’r 206,000 hectar hyn o
goetiroedd a reolir yn cyfateb i ychydig yn llai na 68 y
cant o’r cyfanswm o 304,000 hectar.
Mewn ymgais i asesu potensial swyddi ar draws y
sector cyfan, gallwn gymryd golwg ar gyflogaeth mewn
coedwigaeth (ar wahân i brosesu). Mae ystadegau’r
Comisiwn Coedwigaeth yn 2012 yn adnabod 14,000
o swyddi ledled y Deyrnas Unedig. Roedd holl ardal
coetiroedd y Deyrnas Unedig bryd hynny yn creu
cyfanswm o 3.1 miliwn hectar, ac o’r ffigwr hwn
mae 874,000 hectar yn cael ei reoli gan Gomisiwn

Byddai meithrinfeydd yn croesawu cynnydd mewn
plannu, ond mae angen rhybudd arnynt i gynyddu
cynhyrchiant gan ei bod hi’n cymryd 2 flynedd o leiaf i
gynhyrchu’r eginblanhigyn ar gyfer plannu.
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Seiliwyd yr holl wybodaeth gefndirol a ddefnyddiwyd
i gyfrifo’r ‘amcangyfrifon gorau’ ar brofiad busnesau
coedwigaeth go iawn gan ystyried hefyd y tybiaethau
canlynol:
Plannu coed conwydd sef 2,500 o goed/hectar
(coed llydanddail 1,600-2,220/hectar)
Plannu coed conwydd, 6,000 hectar ychwanegol
(blwyddyn 1) = 15 miliwn o goed
Plannu coed llydanddail, 4,000 hectar
= 4.4 miliwn o goed
Cyfradd plannu ar gyfartaledd o 1,000 o goed/diwrnod
unigolyn
= 19,400 o ddyddiau unigolyn mewn blwyddyn waith
(240 o ddyddiau) = 81 o swyddi
Byddai’r nifer o ‘swyddi cefnogol’ eu hangen – er
enghraifft i godi ffensys, adeiladu ffyrdd, paratoi’r tir ac
i gynnig cefnogaeth reoli a busnes, yn gyfartal â’r nifer o
swyddi plannu, yn ôl y cwmnïau sy’n ymwneud â’r math
yma o waith.
Amcangyfrifir felly y byddai plannu 10,000 hectar y
flwyddyn angen rhwng 130 ac 170 o swyddi ychwanegol.
Ymhellach, byddai gwaith i gynnal a diogelu’r coed ifanc,
a fyddai’n creu cyfanswm newydd o 250 o swyddi.
Wrth osod hyn yn erbyn targed y Gweinidog o 100,000
hectar o goetiroedd newydd erbyn 2030, byddai hyn yn
cyfateb i 145 o swyddi.
Ar hyn o bryd mae Creu Coetir Glastir yn cynnig cyfradd
grant uwch (a chyfraniad uwch ar gyfer cost) ar gyfer
coed llydanddail, gan annog pobl i beidio â phlannu coed
conwydd. Rhaid cael cydbwysedd yma i sicrhau nad yw’r
cyfraniad i gost yn gyfartal ar gyfer coed conwydd a
llydanddail. Mae taliad colli incwm yn hanfodol i annog
ffermwyr i blannu coed gan ei fod o gymorth i gynnig
incwm tra mae’r coed yn tyfu ac yn aeddfedu.
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5. 			 Cyflawni
5.1

Mil o swyddi newydd yng Nghymru:
targed cyraeddadwy

Mae’r dadansoddiad uchod yn cynnig ystod o
awgrymiadau ynglŷn â’r potensial i greu swyddi gwyrdd
newydd yn y sector coedwigaeth.
Os edrychwn ar bob un o’r bedair elfen a grybwyllwyd,
gwelwn y potensial swyddi canlynol yn y cyfnod hyd at
2020:
Datblygu’r diwydiant tanwydd coed
swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol
443
			
Cynnydd mewn prosesu pren
swyddi uniongyrchol				400
Plannu newydd - swyddi uniongyrchol 145		
Cynnydd mewn rheoli coetiroedd
swyddi uniongyrchol				352
Mae hyn yn rhoi cyfanswm o ychydig dros 1,300 o
swyddi. Gwnaed ymgais i osgoi ‘dyblu i fyny’ rhwng y
gwahanol gategorïau ac nid ydynt yn cynnwys ‘effaith
lluosydd’ o gynnydd mewn gweithgaredd economaidd
yn llithro drosodd i sectorau eraill o’r economi, megis
cynhyrchu eilaidd. Nid yw unrhyw un o gyfrifiadau’r
swyddi newydd a allai gael eu creu o ganlyniad i brosesu
mwy o bren, plannu newydd a chynnydd mewn rheoli,
yn ystyried buddion swyddi anuniongyrchol; dim ond yr
elfen tanwydd coed sy’n gwneud hyn, gan mai dyma’r
unig elfen lle cwblhawyd gwaith manwl. Yn ogystal, fel
a nodwyd eisoes, nid yw cynnydd mewn twristiaeth yn
gysylltiedig â thwristiaeth na thwf mewn cyflogaeth ar
ystadau hamddena wedi eu cynnwys.
Mae mwy na 1,000 o swyddi newydd yn ffigwr calonogol
iawn, yn enwedig mewn ardaloedd o ddiweithdra
uchel lle mae’r dulliau traddodiadol o sbarduno twf
economaidd yn cael trafferth bod yn effeithiol.

5.2

Beth sydd ei angen i ddarparu 		
1,000 o swyddi?

Mae’r potensial i goedwigaeth ddarparu swyddi er budd
yr economi ehangach a’r amgylchedd ar gael heb fawr
o drafferth. Serch hynny, gall hyn ond ddigwydd os yw’r
amodau cywir yn cael eu creu i alluogi i’r sector ffynnu.

Bu Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru yng Nghymru yn
weithgar yn hyrwyddo’r defnydd o bren o Gymru mewn
gwaith adeiladu. Mae nifer o brosiectau eisoes ar waith
gan gynnwys ysgol newydd a thai cymdeithasol. Mae
agweddau ymysg penseiri, fframiwyr pren a chwsmeriaid
yn raddol newid gyda phren o Gymru’n cael ei weld am y
tro cyntaf fel opsiwn hyfyw.

5.2.1 Polisi a rheoleiddio gwell
Mae coedwigaeth yn fusnes hirdymor – mae coed yn
cymryd 40-100 a mwy o flynyddoedd i aeddfedu’n llawn a
rhaid cael hyder yn y dyfodol. Rhaid hefyd i’r fframwaith
polisi a rheoleiddio ar gyfer coedwigaeth barchu ac
adlewyrchu’r cyfnodau amser hir hyn.
Fel y dywedodd Confor yn ei bapur,26 A ydym yn rheoli
ein coedwigoedd mewn ffordd gyfrifol? “A ydym yn
cyflawni eu potensial yn llawn?”, cyhoeddwyd ym mis
Hydref 2011: “Mae gan Lywodraeth ran bwysig eithriadol
i’w chwarae wrth ddiogelu ein coedwigoedd a hyrwyddo
cyfleoedd drwy ddarparu fframwaith gadarn ac o
ansawdd uchel, gyda golwg bendant ar yr hirdymor”.
Rhaid i’r gwaith o lunio polisi osgoi newidiadau cyson
i gymhelliannau tymor byr, ac yn hytrach fe ddylai
ddadansoddi yr holl bolisïau a gynigir trwy lygad
cynaladwyedd ariannol hirdymor.
Mae’n bwysig peidio â lladd coedwigaeth â
biwrocratiaeth, gan fod hyn yn tanseilio bioamrywiaeth a
buddion carbon yn ogystal â swyddi.
5.2.2

Mwy o goed mewn gwaith adeiladu

Bu arwyddion calonogol bod Llywodraeth Cymru’n
cymryd pren mewn gwaith adeiladu o ddifrif trwy ariannu
parhaus o Partneriaeth Busnes Coedwig Cymruyng
Nghymru, digwyddiadau megis ‘Hyrwyddo Coed mewn
Adeiladu’ ym mis Tachwedd 2012 yn Abertawe ac
ymrwymiad Maniffesto’r Blaid Lafur yng Nghymru i
“gyflwyno safonau adeiladu uwch mewn tai newydd
wrth i ni symud tuag at adeiladu di-garbon. Byddwn
yn gweithio tuag at welliant o 55 y cant mewn safonau
adeiladu uwchben lefelau 2006 erbyn 2013”. Bydd hyn
dair blynedd o flaen Lloegr wrth gyflwyno safonau sy’n
rhoi cymorth i gyflawni sefyllfa ddi-garbon.
Yn ychwanegol, gall Llywodraeth Cymru roi cymorth i
sbarduno’r defnydd o bren mewn adeiladu yn hytrach na
deunyddiau llai gwyrdd, ac amlygwyd potensial hynny
yn gynharach yn yr adroddiad. Gellir mabwysiadu rheol
‘pren yn gyntaf’27 gan ddisgwyl i adeiladwyr ddefnyddio
pren cyn deunyddiau eraill, os yw’n briodol gwneud
hynny. Dylid annog y defnydd o bren mewn codau
cynaladwyedd hefyd.

Mae tunnell o frics angen pedair gwaith cymaint o ynni
i’w chynhyrchu a’i chyflenwi fel deunydd parod o’i
gymharu â’r un swmp o bren meddal wedi’i lifio. Mae
hyn yn cynyddu i chwe gwaith yn fwy ar gyfer gwydr a
24 gwaith ar gyfer dur. Mae pob metr ciwbig o bren a
ddefnyddir yn hytrach na deunyddiau adeiladu eraill yn
arbed rhwng 0.7 ac 1.1 tunnell o garbon diocsid.28 Mae
pob cartref a adeiladwn allan o ffrâm bren yn hytrach
na brics a blociau yn arbed tua 4 tunnell o CO2 (tua’r un
faint â gyrru 14,000 o filltiroedd mewn cerbyd).29
5.2.3

Cefnogaeth briodol ar gyfer ynni adnewyddadwy

Mae’r Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy’n cael effaith
gadarnhaol a dylid parhau â hyn ynghyd â lleihad neu
gael gwared â’r gefnogaeth o losgi coed mewn peiriannau
biomas trydan mawr.
5.2.4

Cynllun grant gwell

Mae cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir wedi cymryd amser
maith i’w lunio a dim ond yn ddiweddar cafodd ei roi ar
waith. Mae’n hanfodol bwysig bod y cynllun yn gweddu â
gweithgaredd y sector preifat a’r llywodraeth ehangach
i sbarduno’r diwydiant coedwigaeth. Mae gwaith
paratoadol ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig nesaf, sef
ffynhonnell yr ariannu, yn cynnig y cyfle i symleiddio’r
cynllun a sicrhau bod Glastir yn “prynu” mwy o gryfder
ariannol ar gyfer coetiroedd.
Mae rheoli coetiroedd yn allweddol er mwyn cynyddu’r
swmp o bren sydd ar gael yng nghadwyn gyflenwi gwaith
adeiladu, i ddarparu buddion heb fod yn ariannol o
goetiroedd ac i sicrhau swyddi gwyrdd ychwanegol
yng nghefn gwlad Cymru. Nid oes angen rhagor o
arian cyhoeddus. Yn hytrach, mae angen i Glastir
ganolbwyntio unwaith eto ar sicrhau rheoli coetiroedd
sy’n gynaliadwy’n ariannol, gan roi arian grant i’r
gweithrediadau sydd yn aml iawn yn atal perchnogion
rhag rheoli eu coetiroedd. Mae’r rhain yn cynnwys:
tudalen un ar ddeg

Seilwaith
Gall mynediad, sy’n hanfodol, fod yn annigonol os
nad yw’r coetiroedd wedi cael unrhyw reolaeth dros y
blynyddoedd diwethaf. Mae mynediad yn aml yn wael
mewn coetiroedd fferm.

Tocio a glanhau ffurfiannol
Rhaid i’r weithgaredd â chost hon gael ei gwneud rhwng
blynyddoedd 8-15, h.y. yn gynnar yn y cylchdro pan
mae’r rhagolygon o incwm y dyfodol yn rhai hirdymor. Os
methir y cyfle hwn ni fydd hi’n bosib adennill y fantais
hon unrhyw dro yn y dyfodol.

Gwaith teneuo cyntaf
Ar wahân i goed sbriws, mae’r gwaith teneuo cyntaf ar
gost. Fel y gwaith tocio ffurfiannol mae adeg benodol
pan mae’n rhaid gwneud y gwaith (blynyddoedd 17-22
fel arfer) ac unwaith eto mae’r rhagolygon incwm rhai
blynyddoedd i ffwrdd (nid yw’n anarferol i’r gwaith
o deneuo am yr eildro fod ar gost hefyd). Mae methu
â theneuo ar yr adeg iawn yn cael effaith sylweddol
ar gynhyrchiant logiau i’r dyfodol. Mae’r swmp llai o
logiau’n golygu bod llai o botensial i ddefnyddio coed o
Gymru yn y sector adeiladu. Mae’r cynnydd yn y defnydd
o bren o Gymru ar gyfer adeiladu i greu swyddi gwyrdd
a storio carbon yn darged allweddol ym mholisïau
Llywodraeth Cymru.

Ailstrwythuro
Mae’n ofynnol i berchnogion leihau rhan gynhyrchiol o’u
coetiroedd a darparu rhannau ar gyfer bioamrywiaeth.
Mae cost sylweddol i hyn a dylid cefnogi buddion
cyhoeddus o’r fath.

Plâu
Ni ellir anwybyddu’r problemau a gyflwynir gan y wiwer
lwyd a’r carw. Rhaid buddsoddi mewn rheoli hyn yn
barhaus dros gyfnod hir o amser, mae ymyriadau byr yn
wastraff ar arian.

Cynlluniau rheoli
Mae cynllun rheoli synhwyrol yn offer allweddol ar
gyfer cynllunio rheoli’r goetir a gellir ei ddefnyddio i
gefnogi’r penderfyniadau a wneir gan y perchennog a
chymeradwyo torri coed. Ynghyd ag adnoddau addas
i’w cefnogi, gall cynlluniau rheoli fod yn bwysig ar gyfer
sicrhau cynaladwyedd ariannol hirdymor.
5.2.5

Datblygu marchnad

Pan mae pris prynu pren a gynhyrchwyd yn cynyddu a hyn
yn cael ei drosglwyddo i berchennog y coetir, mae’r holl
gadwyn gyflenwi’n gweithio’n well, gan greu cyflogaeth a
chefnogi rheoli coetiroedd cadarnhaol.
Er enghraifft, byddai gwerthiannau gwell o bren wedi’i
lifio sy’n arwain at fwy o alw a £5 ychwanegol y dunnell

yn cael ei dalu am bren meddal (a fyddai’n dod â phrisiau
yng Nghymru’n nes at y rhai a delir yng ngogledd Lloegr
a De’r Alban) yn ildio £6.5 miliwn ychwanegol i mewn
i goetiroedd yng Nghymru, gyda £3 miliwn o hynny’n
medru dod i’r sector coetiroedd preifat. Mae’r £3 miliwn
yn agos iawn at y ffigwr a fuddsoddir yn flynyddol yn
gyhoeddus i mewn i goetiroedd sydd mewn dwylo preifat.
Bydd mentrau fel “Tyfwyd ym Mhrydain” a hoffter o
ddefnyddio coed ymysg y sector cyhoeddus, yn cynyddu’r
galw am bren o Gymru. Mae gwaith y Bartneriaeth Busnes
Coedwig Cymru yng Nghymru yn allweddol yma hefyd.
Fel prif gyflenwr a defnyddiwr o bren, mae angen i’r
sector cyhoeddus weithio gyda’r sector preifat i sicrhau
dyfodol mwy cadarnhaol.
5.3.6

Plannu newydd

Plannwyd y coed a gynaeafir heddiw yn ystod y 60au a’r
70au ac mae angen plannu rhywogaethau yn eu lle a fydd
yn ildio pren defnyddiol o ansawdd da erbyn 2050. Rhaid
annog perchnogion coetiroedd yng Nghymru i blannu
coed conwydd nawr, yn hytrach na choed llydanddail
am resymau hamdden. Heb y rhain bydd y diwydiant
yn crebachu dros yr 20-40 mlynedd nesaf gan na fydd y
cnwd o goed ar gael yn y dyfodol.
Mae plannu 100,000 hectar o goetiroedd newydd yn her,
mae prisiau tir fferm yn parhau i fod yn uchel ac felly
mae plannu newydd yn dueddol o ddigwydd ar dir bach
ymylol yn bennaf; gan greu prysgdir llydanddail. Rhaid
cael gwell cydbwysedd ar gyfer cyfraddau Glastir er
mwyn sicrhau na fydd coed conwydd â statws eilradd
o’i gymharu â’r coed llydanddail. Mae ucheldir Cymru’n
addas ar gyfer tyfu coed conwydd, fel a adnabuwyd gan
y Grŵp Defnydd Tir a Newid Hinsawdd ac mae potensial
i’r coed conwydd dyfu pren gwerthfawr ac ildio refeniw
uchel yn y dyfodol.
Gellir ariannu plannu newydd trwy fasnach carbon,
er mae angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig wneud
mwy i wneud hyn yn apelgar i fuddsoddwyr. Gellir
ariannu plannu newydd a rheoli coetiroedd ar y cyd
â’r Undeb Ewropeaidd trwy gangen datblygu gwledig
y Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Yn yr hinsawdd
economaidd ohoni, mae’n amlwg ni all y llywodraeth
bwmpio arian i mewn i goedwigaeth. Serch hynny, llai
na £3m y flwyddyn30 fydd angen ei fuddsoddi i sicrhau o
leiaf 1,000 o swyddi ar gyfer yr wyth mlynedd nesaf, gyda
rhan sylweddol o’r buddsoddiad hwn wedi ei ariannu ar y
cyd gan yr Undeb Ewropeaidd trwy CAP.
Cost plannu a chynnal 1,000 ha/bl
(cynnwys taliad colli incwm)			

£5.3 m

Cost 50,000ha dan reolaeth erbyn
2020 /bl					£3.7 m
Cost reolaeth coedwigoedd mewn
cyflwyniad grantiau presennol			

£2.0 m

Prosesu (Cynllun Grant Prosesu a Marchnata) £1.5 m
tudalen deuddeg

Casgliad
“Mae rhan helaeth o Gymru wledig yn ddibynnol ar
amaethyddiaeth, twristiaeth a’r sector cyhoeddus ac
mae cyflogaeth yn aml yn dymhorol. Mae’r Blaid Lafur
yng Nghymru’n cydnabod bod economi wledig fywiog
angen mwy o amrywiaeth o gyflogaeth sy’n gadarn
ac yn gynaliadwy dros yr hirdymor. Mae cymunedau
gwledig Cymru’n dueddol o fod ag incymau is ar
gyfartaledd ac mae nifer o bobl yn wynebu costau
uwch, p’un ai mewn cartrefi, trafnidiaeth neu ynni.
Yn ogystal mae nifer o bobl sy’n byw yng nghefn
gwlad Cymru’n wynebu anawsterau cael swyddi,
gwasanaethau neu gyfleusterau hamdden. Mae hyn
yn aml yn arwain at broblemau difrifol o eithrio ac
arwahanrwydd.” Maniffesto’r Blaid Lafur yng Nghymru.
Mae’r papur hwn yn amlygu cyfle anferthol i’r sector
coedwigaeth gyflawni ar agenda swyddi gwyrdd y
llywodraeth, ac ar y buddion amgylcheddol, cymdeithasol
a hamddena ehangach a all ddeillio o hynny.

Mae’r rhain yn swyddi a all roi cymorth i drawsnewid
ardaloedd gwledig difreintiedig – a swyddi sydd â gwerth
amgylcheddol cryf iddynt. Ni ellir gorddefnyddio’r term
‘swyddi gwyrdd’, ac fe’i defnyddir yn aml mewn ffordd
gyffredinol, ond mae’r rhain yn wirioneddol yn swyddi
gwyrdd, gyda gwerth ychwanegol o ddifrif ar gyfer yr
economi a’r amgylchedd, a’r gallu i gyflawni’r agenda
‘gwasanaethau ecosystemau’ ehangach.
I gipio’r cyfle anferthol hwn, mae angen sector
coedwigaeth fywiog ar Gymru, sydd â chyflenwad
hirdymor o bren wedi ei warantu ynghyd â marchnadoedd
cryf. Fel dywed Confor yn y papur ar reoli coedwigoedd
“Mae pren yn adnodd adnewyddadwy diddiwedd ac
mae cynaeafu ac ailblannu coed yn rhan o’r cylch a all
sicrhau gwell rheolaeth o’r holl goetiroedd – a’u galluogi
i gyrraedd eu llawn botensial a darparu nifer fawr o
fuddion”.31

Mae hefyd yn amlygu bod y dulliau sydd eu hangen i
gyflawni’r agenda hon o fewn cyrraedd, heb fod angen
buddsoddiad sylweddol o arian cyhoeddus. Gall agwedd
synhwyrol, ystyrlon a chydlynol tuag at goedwigaeth
gyflawni ystod eang o fuddion – gan gynnwys twf
sylweddol mewn cyflogaeth ar adeg pan mae gwir angen
swyddi i sbarduno twf economaidd.
Mae’r amodau ar gyfer creu swyddi mewn coedwigaeth
yn ffafriol o ganlyniad i’r bunt wan a datblygiad
marchnadoedd newydd, yn enwedig yn y sector tanwydd
coed. Mae’r marchnadoedd newydd hyn yn gwella
economeg coedwigaeth ac yn gyrru cynnydd mewn rheoli
coetiroedd. Gall cynlluniau Datblygu Gwledig syml roi
cymorth i’r gyriant hwn i gynyddu rheoli coetiroedd, a
lunnir trwy ymgynghori â’r sector coedwigaeth breifat.
Serch hynny, mae’r potensial am swyddi newydd yn
ymestyn llawer iawn pellach na thanwydd coed; mae
marchnadoedd newydd a chynyddol yn rhoi cyfleoedd
ehangach ar gyfer cynllunio strategol i ddod â mwy o
goedwigoedd dan reolaeth gan hefyd roi’r sector mewn
sefyllfa ffafriol ar gyfer gwelliant economaidd mewn
sectorau megis adeiladu sydd wedi profi anawsterau dros
y blynyddoedd diwethaf.

I gloi, mae coedwigaeth mewn safle eithriadol o gryf i
gyflawni ar yr agenda swyddi wrth wraidd strategaeth
Llywodraeth Cymru, ar adeg pan mae angen y wlad ar ei
heithaf o ran cyflogaeth gynaliadwy. Mae’r amodau cywir
a’r cyfleoedd arwyddocaol yno – rhaid i ni fod ddigon
dewr i fanteisio arnynt.

The Larch House. Image courtesy of Peter White, BRE.

Tra bod yr union botensial cyflogaeth ar draws y sector
cyfan yn anodd i’w asesu, mae’r cyfeiriad bras – yn y
rhan o’r maes coetiroedd sydd dan reolaeth, ac mewn
cynhyrchu pren a photensial swyddi – yn un sydd yn
mynd am i fyny yn sicr, ac mae cyflawni 1,000 neu fwy o
swyddi newydd, mewn ardaloedd gwledig fwy na dim, yn
ymddangos yn gyraeddadwy.
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