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Crynodeb o’r adroddiad 

Coetiroedd i Gymru (2009) yw strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer coetiroedd a 
choed. Caiff y strategaeth ei rhoi ar waith drwy gynlluniau gweithredu pum mlynedd; cyhoeddwyd 
y cyntaf o’r rhain gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn 2010, a’r ail gan Lywodraeth Cymru yn 
2015. Mae’r cynllun gweithredu presennol1 yn para tan 31 Mawrth 2020. 

Cynhaliodd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ymchwiliad i ba mor dda y 
mae Coetiroedd i Gymru yn cael ei gyflawni2. Cynhaliwyd yr ymchwiliad o fis Chwefror tan fis 
Gorffennaf 2017. Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau, a’n gweledigaeth o ran datblygu 
coetiroedd Cymru.  

                                                             
1 Llywodraeth Cymru, Coetiroedd i Gymru: Cynllun Gweithredu, 2015-2020 
2 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Polisi coedwigaeth a choetiroedd yng Nghymru, 2017 
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Creu coetiroedd newydd ac ailstocio 

 

Diffyg creu coetiroedd newydd 
Ers 2010, dim ond un rhan o ddeg o'i tharged o 35,000 ha y mae Cymru wedi llwyddo i’w blannu, 
gyda 90% o'r coetir hwn yn llydanddail, ac mae’r cyfraddau plannu er 2014 wedi bod yn arbennig o 
wael.  

Rydym yn falch y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal y targed o greu 100,000 ha newydd o 
goetiroedd rhwng 2010 a 2030, ac y bydd yn adnewyddu strategaeth Coetiroedd i Gymru. Fodd 
bynnag, mae bwlch enfawr rhwng dyhead a realiti, ac mae angen newid sylfaenol wrth ymdrin â 
chreu coetiroedd yng Nghymru. Nid yw'n glir sut mae'r Ysgrifennydd Cabinet yn bwriadu mynd i'r 
afael â hyn. 

Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i ymgorffori targedau tymor hir o ran gorchudd coetiroedd 
yng Nghymru erbyn 2050 a 2100, ac i adlewyrchu manteision economaidd coedwigaeth yn well. 
Rhaid i Lywodraeth Cymru arwain drwy esiampl a chynyddu coedwigo ar dir cyhoeddus, a rhaid i 
Cyfoeth Naturiol Cymru fod yn fwy rhagweithiol wrth fanteisio ar gyfleoedd i greu coetiroedd ar dir 
o'r fath. 

Rhwystrau ac atebion 
Credai’r sector coedwigaeth fasnachol mai’r rhwystr mwyaf rhag plannu coetiroedd yw gorfodi’r 
rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol yn rhy llym. Rydym yn falch fod Llywodraeth Cymru a 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn barod i ymchwilio i ddulliau arloesol o wella’r broses o weithredu’r 
rheoliadau, darparu arweiniad a chymorth ychwanegol i ymgeiswyr, ac alinio'r prosesau rheoleiddio 
ac ariannu yn well. Rhaid bwrw ymlaen â hyn fel mater o frys a rhaid iddo arwain at gynnydd yn y 
plannu. 

Mae nifer o rwystrau biwrocrataidd, ariannol a diwylliannol yn gwneud ffermwyr yn llai parod i 
blannu coetiroedd. Mae cynlluniau coetir Glastir yn rhy gymhleth a rhagnodol, ac mae'r taliadau’n 
rhy isel o’u cymharu â thaliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol a geir am dir amaethyddol. Ar ben hynny, 
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mae’r ffaith fod newid defnydd tir yn rhywbeth parhaol, a natur hirdymor yr ad-dalu, yn peri iddynt 
beidio â phlannu coetir. 

Wrth i arian Polisi Amaethyddol Cyffredi (PAC) ddod i ben ar ôl 2020, bydd cyfle i ailystyried sut y 
caiff taliadau o'r fath eu darparu. Rydym yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ystyried 
dulliau arloesol o dalu, gan gynnwys Taliadau am Wasanaethau Ecosystem. Caiff cyllid ôl-Brexit ei 
drafod ymhellach ym Mhennod 6. 

Er gwaethaf ei ddiffygion, mae Map Cyfleoedd Coetir Glastir yn fan cychwyn da. Fodd bynnag, 
mae’n ymddangos bod ei brif ddefnydd wedi’i gyfyngu i fod yn offeryn i’w ddefnyddio ar lefel 
strategol. Rydym yn credu y dylai'r map gael ei ailffocysu fel ei fod yn offeryn gwneud 
penderfyniadau ac yn alluogwr creu coetiroedd ar lawr gwlad. Byddai alinio'r map gyda'r broses 
reoleiddio a gwaith cynllunio’r awdurdodau lleol yn arwain at fanteision pellach. Er enghraifft, gellid 
llacio’r rhwystrau rheoleiddiol yn yr ardaloedd a ddangosir ar y map fel y rhai mwyaf addas ar gyfer 
creu coetiroedd. Dylai Llywodraeth Cymru weithio hefyd gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud y 
map yn haws ei ddefnyddio i grwpiau penodol o ddefnyddwyr. 

Byddai dangos data defnydd tir a gorchudd tir ar y Map Cyfleoedd Coetir hefyd yn ei wneud yn fwy 
perthnasol i gynllunio defnydd tir. Nodwn fod coedwigaeth yn cael ei eithrio o'r diffiniad cyfreithiol 
o 'ddatblygiad' yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, ac nad yw coedwigaeth yn cael lle amlwg 
mewn Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLlau) nac ym mholisi cynllunio cenedlaethol Llywodraeth 
Cymru. Fodd bynnag, mae CDLlau hefyd yn dynodi tir ar gyfer defnyddiau lle nad oes angen 
datblygu, megis mannau agored, llain las, ac ardaloedd gwarchod yr amgylchedd. Rydym yn 
awgrymu felly fod potensial i awdurdodau lleol ddefnyddio'r map fel arweiniad wrth benderfynu ar 
dir i’w ddefnyddio ar gyfer coedwigo. Credwn y dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gall annog 
trefn o'r fath. 

 

Argymhelliad 1 - Rhaid i Lywodraeth Cymru, fel mater o frys, adnewyddu ei strategaeth coetir 
gyda'r nod o gynyddu’r cyfraddau plannu yn sylweddol. Rhaid i'r strategaeth ddiwygiedig 
gynnwys targedau tymor hir ar gyfer gorchudd coetir a rhaid iddi gynnwys coedwigaeth 
fasnachol. 

Argymhelliad 2 - Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r rhwystrau rhag cynyddu plannu, 
yn benodol trwy: 

Alinio’r prosesau rheoleiddio ac ariannu, a darparu arweiniad a chymorth ychwanegol i 
ymgeiswyr. 

Archwilio’r potensial i fabwysiadu rhagdybiaeth y caiff ceisiadau eu cymeradwyo mewn 
ardaloedd sydd wedi’u nodi ar y Map Cyfleoedd Coetir fel rhai sy’n addas iawn ar gyfer 
coetiroedd. 

Gwneud y Map Cyfleoedd Coetir yn haws ei ddefnyddio i ystod o wahanol grwpiau o 
ddefnyddwyr, a'i gysylltu â'r system cynllunio defnydd tir. 
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Branching out: a new ambition for woodland policies

 

Ymateb i newid hinsawdd 
Mae coed a choetiroedd yn gweithredu fel ateb sy'n seiliedig ar natur i fynd i'r afael ag effeithiau 
newid yn yr hinsawdd, drwy ddal a storio carbon a thrwy helpu i reoli perygl llifogydd mewn 
ardaloedd trefol a gwledig. 

Yn anffodus, mae'r diffyg plannu wedi lleihau gallu Cymru i ddefnyddio coetiroedd newydd fel 
offeryn i werthsefyll newid yn yr hinsawdd. Nodwn ymrwymiad Llywodraeth Cymru i edrych ar 
gynigion i ehangu’r gwaith plannu coetiroedd fel rhan o'r broses o ddatblygu ei Chynllun Cyflawni 
Carbon Isel erbyn gwanwyn 2019, ac rydym yn annog mabwysiadu’r Cod Carbon Coetiroedd yn 
ehangach. Mae angen manylion pellach oddi wrth Lywodraeth Cymru ynghylch sut y caiff hyn ei 
gyflawni. 

Mae ymaddasu i'r perygl cynyddol o lifogydd hefyd yn golygu bod rhaid rhoi mwy o sylw i blannu 
mwy o goed, yn enwedig mewn ardaloedd trefol sy’n dueddol o gael llifogydd ac yn uwch i fyny'r 
afon. Rhaid i Lywodraeth Cymru ddarparu cymhellion a chanllawiau clir i berchnogion a rheolwyr tir 
i blannu coed i’r diben hwn, a datblygu a chyflwyno cynlluniau Taliadau am Wasanaethau 
Ecosystem. Rydym yn credu bod yn rhaid i strategaeth Coetiroedd i Gymru ar ei newydd wedd fynd 
ati’n benodol i annog plannu coed a choetiroedd er mwyn helpu i reoli'r perygl o lifogydd. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff 
cyhoeddus yng Nghymru fabwysiadu meddylfryd mwy hirdymor a mynd i'r afael â materion megis 
newid yn yr hinsawdd. Mae coetiroedd mewn sefyllfa ddelfrydol i wireddu dyheadau'r Ddeddf a 
helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Dylai'r strategaeth ddiwygiedig anelu at annog Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus i hyrwyddo creu coetiroedd a draenio cynaliadwy yn eu Cynlluniau 
Llesiant Lleol. 

Mae'r bennod hon yn archwilio pa mor dda y mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn cyflawni’i 
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defnydd o goetiroedd ar gyfer gweithgareddau hamdden oll yn gwella. Clywsom fod cynnydd da 
wedi'i wneud o dan y thema hon o'r strategaeth; fodd bynnag, mae lle i wella o hyd. 
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Gwasanaethau Cyhoeddus i hyrwyddo creu coetiroedd a draenio cynaliadwy yn eu Cynlluniau 
Llesiant Lleol. 

Mae'r bennod hon yn archwilio pa mor dda y mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn cyflawni’i 
hamcanion i gynyddu nifer y bobl sy'n elwa o goed a choetiroedd o ran: ansawdd bywyd mewn 
ardaloedd trefol; ymgysylltu â'r gymuned; dysgu gydol oes; ac iechyd a lles. Mae dangosyddion 
Coetiroedd i Gymru 2015-163 yn dangos bod canfyddiad y cyhoedd, cyfranogiad y gymuned a’r 
defnydd o goetiroedd ar gyfer gweithgareddau hamdden oll yn gwella. Clywsom fod cynnydd da 
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Mynediad a hamdden 
Mae gwerth hamdden coetiroedd yn sylweddol, ond mae llawer o goetiroedd sy'n dal yn anhygyrch 
i'r cyhoedd, a gwahanol grwpiau o bobl sydd ar y cyrion. Rydym yn annog Cyfoeth Naturiol Cymru i 
agor ardaloedd o’r ystâd coetir gyhoeddus sy'n cael eu tanddefnyddio ar hyn o bryd, a 
chanolbwyntio ar hyrwyddo a gwella mynediad i bobl anabl, cymunedau difreintiedig a grwpiau 
lleiafrifoedd ethnig. O ran coetiroedd preifat, rydym o blaid defnyddio cynlluniau Talu am 
Wasanaethau Ecosystem i gymell perchnogion tir i alluogi mynediad i’w tir at ddibenion hamdden. 

Yn niffyg deddfwriaeth newydd ar ddiwygio mynediad, rydym yn annog Cyfoeth Naturiol Cymru i 
fod yn rhagweithiol o ran ehangu mynediad i goetiroedd a’i reoli’n well. Er enghraifft, os yw'n 
briodol, rydym yn argymell agor coetiroedd i ddefnydd trwyddedig, y telir amdano felly, gan 
grwpiau sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau swnllyd neu gyflymder uchel megis saethu a 
defnyddio cerbydau modur. Nid yn unig y bydd hyn yn cynyddu’r refeniw o goetiroedd, ond dylai 
hefyd leihau defnydd anghyfreithlon o goetiroedd mewn mannau eraill. 

 

Argymhelliad 4 - Rhaid i Lywodraeth Cymru ymrwymo i sicrhau isafswm o 20% o orchudd 
canopi coed trefol, gan fynd i'r afael â hynny drwy Gynlluniau Llesiant Lleol a Datganiadau 
Ardal. 

Argymhelliad 5 - Gall coetiroedd fod yn offeryn effeithiol ar gyfer adfywio ac ymgysylltu â 
chymunedau lleol. Rhaid i Lywodraeth Cymru harneisio hyn ac, fel man cychwyn, dylai: 

Cynyddu’r gefnogaeth i grwpiau coetir cymunedol. 

Asesu'r potensial i ddatblygu Cwmni Coedwig Genedlaethol i helpu i adfywio cymoedd y De. 

Sicrhau bod addysg coetir yn cael ei hymgorffori mewn polisïau addysg. 

Argymhelliad 6 - Rhaid i Lywodraeth Cymru ehangu mynediad i goetiroedd cyhoeddus a’i 
reoli’n well, yn enwedig ar gyfer grwpiau ymylol. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru ystyried 
opsiynau i adennill costau oddi wrth grwpiau defnyddwyr sy’n ymgymryd â rhai 
gweithgareddau hamdden penodol yn y coetiroedd y mae’n eu rheoli. 

Argymhelliad 7 - Dylai Llywodraeth Cymru egluro’i hamserlen ar gyfer dod â chynigion 
gerbron i ddiwygio mynediad. 

 

  

 

Coetiroedd i bobl 
Coed trefol 
Mae i goed mewn ardaloedd trefol ac yn agos atynt fanteision amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd sylweddol, yn cynnwys gwelliannau uniongyrchol ac anuniongyrchol i iechyd, lles ac 
ansawdd bywyd pobl. Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r duedd i’r gorchudd canopi coed 
trefol ar draws Cymru grebachu, a chyflwyno cynllun i sicrhau gorchudd o 20% o leiaf ym mhob un 
o drefi a dinasoedd Cymru erbyn 2030. Mae angen cynyddu’r gorchudd canopi coed trefol - yn 
enwedig mewn ardaloedd blaenoriaeth lle mae’r gorchudd canopi yn gyfyngedig - a dylid rhoi sylw i 
hyn hefyd drwy Gynlluniau Llesiant Lleol a Datganiadau Ardal. 

Fodd bynnag, dim ond y dechrau yw cynyddu’r gorchudd canopi. Er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth 
gwasanaethau ecosystem yn ein trefi a'n dinasoedd - i fynd i'r afael â materion megis llifogydd, 
llygredd aer, a materion iechyd corfforol a meddyliol - mae angen sicrhau bod y coed iawn yn cael 
eu plannu a'u rheoli yn y llefydd iawn. Rydym yn croesawu ymrwymiad yr Ysgrifennydd Cabinet i 
gyhoeddi canllawiau i awdurdodau cynllunio lleol ar blannu coed trefol a rhoi coed newydd yn lle’r 
rhai a gollir, ac yn argymell y dylid adlewyrchu’r ymchwil a wnaed gan y Comisiwn Coedwigaeth4  ac 
eraill5  wrth wneud hynny. 

Ymgysylltu â’r gymuned ac adfywio 
Rydym yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gynyddu’r cyllid ar gyfer grwpiau coetir 
cymunedol bach, a’r gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a Llais y 
Goedwig i wella’r canllawiau (yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos) ar gyfer y grwpiau 
hyn. Rydym hefyd yn cefnogi'r cynnig i ymestyn pŵer Cyfoeth Naturiol Cymru i ddirprwyo ei 
swyddogaethau rheoli coedwigoedd i gymunedau lleol. 

Rydym yn credu bod gan goedwigaeth a choetiroedd rôl arwyddocaol i'w chwarae i adfywio hen 
gymunedau glofaol cymoedd de Cymru. Rydym, felly, yn croesawu parodrwydd yr Ysgrifennydd 
Cabinet i ystyried mentrau 'radical' fel 'Coedwig Genedlaethol' i Gymru, ac yn awgrymu ei bod yn 
ymchwilio ymhellach i hyn. Rydym yn gobeithio y gall Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo fynd 
ati’n fwy egnïol i adfywio coetiroedd. Rydym hefyd yn annog cysylltu polisïau adfywio â mentrau 
eraill mewn Datganiadau Ardal a Chynlluniau Llesiant Lleol. 

O ran addysg, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod plannu coed ac addysg coetiroedd yn cael eu 
hymgorffori yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, a dylai ehangu ei chefnogaeth i waith Bagloriaeth 
Cymru gyda grwpiau cymunedol.  

                                                             
4 Y Comisiwn Coedwigaeth, Delivery of ecosystem services by urban forests, 2017 
5 Challenges for tree officers to enhance the provision of regulating ecosystem services 
from urban forests 

https://www.forestry.gov.uk/website/publications.nsf/searchpub/?SearchView&Query=%28FCRP026%29&count=999&SearchOrder=4&SearchMax=0&SearchWV=TRUE&SearchThesaurus=TRUE
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117304942
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Rydym yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gynyddu’r cyllid ar gyfer grwpiau coetir 
cymunedol bach, a’r gwaith sydd eisoes yn mynd rhagddo gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a Llais y 
Goedwig i wella’r canllawiau (yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos) ar gyfer y grwpiau 
hyn. Rydym hefyd yn cefnogi'r cynnig i ymestyn pŵer Cyfoeth Naturiol Cymru i ddirprwyo ei 
swyddogaethau rheoli coedwigoedd i gymunedau lleol. 

Rydym yn credu bod gan goedwigaeth a choetiroedd rôl arwyddocaol i'w chwarae i adfywio hen 
gymunedau glofaol cymoedd de Cymru. Rydym, felly, yn croesawu parodrwydd yr Ysgrifennydd 
Cabinet i ystyried mentrau 'radical' fel 'Coedwig Genedlaethol' i Gymru, ac yn awgrymu ei bod yn 
ymchwilio ymhellach i hyn. Rydym yn gobeithio y gall Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo fynd 
ati’n fwy egnïol i adfywio coetiroedd. Rydym hefyd yn annog cysylltu polisïau adfywio â mentrau 
eraill mewn Datganiadau Ardal a Chynlluniau Llesiant Lleol. 

O ran addysg, dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod plannu coed ac addysg coetiroedd yn cael eu 
hymgorffori yn y Cwricwlwm Cenedlaethol, a dylai ehangu ei chefnogaeth i waith Bagloriaeth 
Cymru gyda grwpiau cymunedol.  

                                                             
4 Y Comisiwn Coedwigaeth, Delivery of ecosystem services by urban forests, 2017 
5 Challenges for tree officers to enhance the provision of regulating ecosystem services 
from urban forests 

Argymhellion

Argymhelliad 4 – Rhaid i Lywodraeth Cymru ymrwymo i sicrhau isafswm o 20% o orchudd 
canopi coed trefol, gan fynd i’r afael â hynny drwy Gynlluniau Llesiant Lleol a Datganiadau Ardal.

Argymhelliad 5 – Gall coetiroedd fod yn offeryn effeithiol ar gyfer adfywio ac ymgysylltu â 
chymunedau lleol. Rhaid i Lywodraeth Cymru harneisio hyn ac, fel man cychwyn, dylai:

– Cynyddu’r gefnogaeth i grwpiau coetir cymunedol.

– Asesu’r potensial i ddatblygu Cwmni Coedwig Genedlaethol i helpu i adfywio cymoedd y 
De.

– Sicrhau bod addysg coetir yn cael ei hymgorffori mewn polisïau addysg.

Argymhelliad 6 – Rhaid i Lywodraeth Cymru ehangu mynediad i goetiroedd cyhoeddus 
a’i reoli’n well, yn enwedig ar gyfer grwpiau ymylol. Dylai Cyfoeth Naturiol Cymru ystyried 
opsiynau i adennill costau oddi wrth grwpiau defnyddwyr sy’n ymgymryd â rhai gweithgareddau 
hamdden penodol yn y coetiroedd y mae’n eu rheoli.

Argymhelliad 7 – Dylai Llywodraeth Cymru egluro’i hamserlen ar gyfer dod â chynigion 
gerbron i ddiwygio mynediad.
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Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd 

 

Sector coedwigaeth cystadleuol ac integredig 
Cyfyngiadau ar y sector 
Mae sector melinau coed Prydain yn un o'r mwyaf datblygedig yn dechnegol yn Ewrop, ond gyda’r 
cyfraddau plannu ac ailstocio mor isel, mae buddsoddiad mewn capasiti melinau coed yn gadael 
Cymru ac yn symud i'r Alban. Rydym yn pryderu’n fawr am yr effaith y bydd hyn, ynghyd â’r 
gostyngiad yn y cyflenwad o bren meddal, yn ei chael ar ddyfodol melinau pren Cymru, a hefyd ar 
ein cymunedau gwledig. 

Rydym hefyd yn pryderu am y diffyg ailstocio a chreu coetiroedd ar dir a reolir gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru a’r gostyngiad ym maint gweithgarwch coedwigaeth fasnachol Cyfoeth Naturiol Cymru. O 
ystyried y diffyg sylweddol o ran plannu coetiroedd, o’i gymharu â’r targed blynyddol o 5,000 ha, a'r 
awydd i gynhyrchu mwy o pren cartref, rydym yn pryderu nad yw Llywodraeth Cymru a Cyfoeth 
Naturiol Cymru yn rhoi eu pregeth eu hunain ar waith. 

Cyfyngiad arall ar y sector yw’r hen rhaniad diwylliannol rhwng coedwigaeth ac amaethyddiaeth. 
Rhaid i Lywodraeth Cymru ddefnyddio Brexit fel cyfle i ddod â'r ddau sector at ei gilydd, yn cynnwys 
hyrwyddo manteision masnachol a manteision eraill coetiroedd yn y gymuned ffermio. Rydym yn 
falch o weld ymrwymiad yr Ysgrifennydd Cabinet i hyn, ac yn cefnogi cyflwyno grant 'Defaid a 
Choed' yng Nghymru. 

Fel y sector ffermio, mae’r gweithlu coedwigaeth hefyd yn heneiddio, ac nid yw pobl ifanc yn ôl pob 
golwg yn ymwybodol o'r ystod eang o rolau technegol, cynllunio a rheolaethol sydd ar gael yn y 
sector. Dylai Llywodraeth Cymru fynd i'r afael â hyn drwy adfywio rhaglen addysg y goedwig; 
ehangu cynllun Prentisiaethau Coed a Phren Cyfoeth Naturiol Cymru; ymestyn prosiect Focus on 
Forestry First; hyrwyddo cymwysterau fel y diploma City & Guilds mewn Coedwigaeth a 
Choedyddiaeth; a sicrhau bod cyngor gyrfaoedd mewn ysgolion yn hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth 
yng nghefn gwlad yn ogystal ag mewn trefi. 

 

  

 

Potentsial o ran twf 
Ar hyn o bryd dim ond 6% o'r pren sy’n ofynnol yn y DU bob blwyddyn a gyflenwir gan Gymru, ac 
mae’r DU yn mewnforio llawer iawn o bren o dramor. Cyhyd â bod modd mynd i’r afael â’r diffyg 
coedwigo, rydym yn credu bod gan Gymru gyfle gwych i ddiwallu llawer mwy o'r galw hwn, ac i 
symud tuag at fod yn hunangynhaliol o ran cynhyrchu pren a dibynnu llai ar fewnforion. 

Mae'r ymdrech i gynyddu cynaliadwyedd ym maes adeiladu a lleihau olion troed carbon yn y DU a’r 
tu hwnt yn golygu y bydd y galw am bren cartref yn codi’n sylweddol. Rydym yn canmol Cyngor Sir 
Powys am gyflwyno Polisi Annog Pren, ac rydym yn annog pob awdurdod lleol i weithredu mewn 
modd tebyg. Rydym, felly, yn cefnogi parodrwydd yr Ysgrifennydd Cabinet i ystyried newid y 
Rheoliadau Adeiladu i hyrwyddo defnyddio pren wrth adeiladu. 

Ar y cyfan, rydym yn cymeradwyo bwriad yr Ysgrifennydd Cabinet i fynd i'r afael â'r rhwystrau a 
wynebir gan y sector coedwigaeth fasnachol. Rydym yn teimlo y dylai hyn gael ei lywio gan newid 
sylweddol i strategaeth Coetiroedd i Gymru, gyda llawer mwy o ffocws yn cael ei roi ar fanteision 
economaidd a chynaliadwyedd coedwigaeth fasnachol a reolir yn dda. Rydym hefyd yn annog 
Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i gymryd rhan mewn partneriaethau sector 
cyhoeddus-preifat-trydydd sector mwy agored er mwyn gwella’r cyfathrebu o fewn y sector 
coedwigaeth fasnachol, a’r canfyddiad ohono. 

 

Argymhelliad 8 - Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r cyfyngiadau ar y sector 
coedwigaeth fasnachol, yn arbennig trwy:  

Hwyluso creu coetiroedd conwydd a gweithrediadau masnachol ar dir cyhoeddus a phreifat. 

Hyrwyddo i'r gymuned amaethyddol fanteision masnachol a manteision eraill plannu coed ar 
dir amaethyddol, a galluogi ffermwyr i wneud hyn drwy daliadau grant ychwanegol, syml a 
hyblyg. 

Darparu a hyrwyddo hyfforddiant mewn coedwigaeth, rheoli coetiroedd a chynllunio 
coetiroedd. 

Argymhelliad 9 - Dylai'r potensial ar gyfer twf yn y sector coedwigaeth fasnachol gael ei 
gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Yn arbennig, dylai: 

Cytuno gyda’r sector coedwigaeth ar dargedau uchelgeisiol er mwyn i Gymru ddod yn 
gynyddol hunangynhaliol o ran cynhyrchu pren, ac yn llai dibynnol ar fewnforion. 

Ystyried newid y rheoliadau adeiladu i hyrwyddo'r defnydd o bren ym maes adeiladu. 

 

  

 Aelodau o’r Pwyllgor yn plannu coeden yn yng nghoetir Ysbryd Llynfi.
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Potentsial o ran twf 
Ar hyn o bryd dim ond 6% o'r pren sy’n ofynnol yn y DU bob blwyddyn a gyflenwir gan Gymru, ac 
mae’r DU yn mewnforio llawer iawn o bren o dramor. Cyhyd â bod modd mynd i’r afael â’r diffyg 
coedwigo, rydym yn credu bod gan Gymru gyfle gwych i ddiwallu llawer mwy o'r galw hwn, ac i 
symud tuag at fod yn hunangynhaliol o ran cynhyrchu pren a dibynnu llai ar fewnforion. 

Mae'r ymdrech i gynyddu cynaliadwyedd ym maes adeiladu a lleihau olion troed carbon yn y DU a’r 
tu hwnt yn golygu y bydd y galw am bren cartref yn codi’n sylweddol. Rydym yn canmol Cyngor Sir 
Powys am gyflwyno Polisi Annog Pren, ac rydym yn annog pob awdurdod lleol i weithredu mewn 
modd tebyg. Rydym, felly, yn cefnogi parodrwydd yr Ysgrifennydd Cabinet i ystyried newid y 
Rheoliadau Adeiladu i hyrwyddo defnyddio pren wrth adeiladu. 

Ar y cyfan, rydym yn cymeradwyo bwriad yr Ysgrifennydd Cabinet i fynd i'r afael â'r rhwystrau a 
wynebir gan y sector coedwigaeth fasnachol. Rydym yn teimlo y dylai hyn gael ei lywio gan newid 
sylweddol i strategaeth Coetiroedd i Gymru, gyda llawer mwy o ffocws yn cael ei roi ar fanteision 
economaidd a chynaliadwyedd coedwigaeth fasnachol a reolir yn dda. Rydym hefyd yn annog 
Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i gymryd rhan mewn partneriaethau sector 
cyhoeddus-preifat-trydydd sector mwy agored er mwyn gwella’r cyfathrebu o fewn y sector 
coedwigaeth fasnachol, a’r canfyddiad ohono. 

 

Argymhelliad 8 - Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â'r cyfyngiadau ar y sector 
coedwigaeth fasnachol, yn arbennig trwy:  

Hwyluso creu coetiroedd conwydd a gweithrediadau masnachol ar dir cyhoeddus a phreifat. 

Hyrwyddo i'r gymuned amaethyddol fanteision masnachol a manteision eraill plannu coed ar 
dir amaethyddol, a galluogi ffermwyr i wneud hyn drwy daliadau grant ychwanegol, syml a 
hyblyg. 

Darparu a hyrwyddo hyfforddiant mewn coedwigaeth, rheoli coetiroedd a chynllunio 
coetiroedd. 

Argymhelliad 9 - Dylai'r potensial ar gyfer twf yn y sector coedwigaeth fasnachol gael ei 
gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Yn arbennig, dylai: 

Cytuno gyda’r sector coedwigaeth ar dargedau uchelgeisiol er mwyn i Gymru ddod yn 
gynyddol hunangynhaliol o ran cynhyrchu pren, ac yn llai dibynnol ar fewnforion. 

Ystyried newid y rheoliadau adeiladu i hyrwyddo'r defnydd o bren ym maes adeiladu. 

 

  

Argymhellion

Argymhelliad 8 – Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r cyfyngiadau ar y sector 
coedwigaeth fasnachol, yn arbennig trwy: 

– Hwyluso creu coetiroedd conwydd a gweithrediadau masnachol ar dir cyhoeddus a 
phreifat.

– Hyrwyddo i’r gymuned amaethyddol fanteision masnachol a manteision eraill plannu coed 
ar dir amaethyddol, a galluogi ffermwyr i wneud hyn drwy daliadau grant ychwanegol, syml 
a hyblyg.

– Darparu a hyrwyddo hyfforddiant mewn coedwigaeth, rheoli coetiroedd a chynllunio 
coetiroedd.

Argymhelliad 9 – Dylai’r potensial ar gyfer twf yn y sector coedwigaeth fasnachol gael ei 
gefnogi gan Lywodraeth Cymru. Yn arbennig, dylai:

– Cytuno gyda’r sector coedwigaeth ar dargedau uchelgeisiol er mwyn i Gymru ddod yn 
gynyddol hunangynhaliol o ran cynhyrchu pren, ac yn llai dibynnol ar fewnforion.

– Ystyried newid y rheoliadau adeiladu i hyrwyddo’r defnydd o bren ym maes adeiladu.
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Heb gyrraedd gwreiddyn y mater: uchelgais newydd ar gyfer polisïau coetiroedd 

 

Ansawdd amgylcheddol 
Rheoli coetiroedd 
Credir bod 40% o goetiroedd Cymru heb fod yn cael eu rheoli (yn bennaf coetiroedd llydanddail 
sy'n eiddo preifat), gan arwain at ddiffyg bioamrywiaeth a methiant i wireddu'r manteision 
amgylcheddol posibl. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i ailgyflwyno cynllun grant Rheoli 
Coetiroedd Glastir, ac i osod targed i haneru cyfran y coetiroedd nad ydynt yn cael eu rheoli yng 
Nghymru. 

O ran coetiroedd masnachol, dim ond pan ofynnir am ganiatâd Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 
gweithgareddau plannu neu gwympo y mae cydymffurfio â Safon Coedwigaeth y DU (UKFS) yn 
cael ei fonitro. Felly, mae pryderon nad yw’r safonau ecolegol gofynnol yn cael eu bodloni. Rydym 
yn cefnogi galwadau gan randdeiliaid amgylcheddol ar i Lywodraeth Cymru annog manteisio ar y 
safon uwch, Safon Ansawdd Coetiroedd y DU (UKWAS), a hynny efallai drwy hyrwyddo mwy ar 
gynhyrchion pren sydd wedi’u hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd. Ar ben hynny, pe 
bai cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir yn cael ei ailgyflwyno, rydym yn argymell ei fod yn ei gwneud 
yn ofynnol cydymffurfio ag UKWAS. 

Planhigfeydd conwydd ac iechyd coed 
Rydym yn rhannu cred y rhanddeiliaid y dylai coetiroedd fod yn gymysg, o ran rhywogaethau a 
strwythur oedran; fodd bynnag, teimlwn y dylai hyn ddigwydd ar raddfa’r dirwedd yn hytrach nag ar 
raddfa leol. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i argymell dull mosaig o 
gynllunio a rheoli coetiroedd, yn cynnwys blociau cysylltiedig o goed (a chynefinoedd eraill) yn 
gwasanaethu gwahanol ddibenion. Byddai hyn o fudd i weithrediadau coedwigaeth, 
bioamrywiaeth, darparu gwasanaethau ecosystem, a’r gallu i wrthsefyll clefydau coed. 

Mae gennym rai pryderon ynghylch ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i achosion diweddar o’r Clefyd 
Coed Ynn a Chlefyd Llarwydd. Ymddengys bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweithredu gyda llai o 
gyd-drefnu a thryloywder na’r cyrff cyfatebol yn Lloegr a'r Alban ynghylch y Clefyd Llarwydd, ac 
mae rhanddeiliaid yn pryderu nad oes unrhyw gynllun o hyd i gefnogi'r rhai sydd wedi colli coed i'r 
clefydau. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod â rhanddeiliaid at ei gilydd i fynd i'r afael â'r 
materion hyn ac rydym yn argymell y dylai hyn arwain at bolisi strategol cadarnach fel bod yr ystâd 
yn llai tueddol o ddioddef o afiechydon yn y dyfodol. Rydym yn cefnogi gofyniad Cyfoeth Naturiol 
Cymru i ddefnyddio coed cartref yn hytrach na choed ifanc wedi’u mewnforio wrth ailstocio ar dir 
cyhoeddus, ac yn annog ymestyn hyn i dir preifat.  

 

Planhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol 
Mae coetiroedd hynafol yn gyfrannwr pwysig i fioamrywiaeth a thirwedd Cymru ac rydym yn 
cymeradwyo dymuniad Llywodraeth Cymru i adfer planhigfeydd ar safleoedd coetiroedd hynafol. 
Fodd bynnag, tra mae bod rhwystrau rheoleiddio rhag creu coetiroedd conwydd newydd, ac nad 
oes arian ar gael i reoli coetir llydanddail preifat, nid yw'n realistig disgwyl i blanhigfeydd gael eu 
hadfer ar safleoedd coetiroedd hynafol. Rhaid mynd i'r afael â'r materion rheoleiddiol ac ariannol 
hyn. 

Y coed iawn yn y lleoedd iawn 
Rydym yn cefnogi'r egwyddor o blannu'r coed iawn yn y lleoedd iawn (fel sy’n cael ei hyrwyddo yn 
yr Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol6) er mwyn gwneud y mwyaf o fanteision coed a 
choetiroedd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Fodd bynnag, rydym yn rhannu pryder nifer o 
randdeiliaid fod y term yn rhy eang ac yn agored i’w ddehongli, yn dibynnu ar safbwyntiau 
gwahanol. Rhaid i strategaeth Coetiroedd i Gymru dynnu ar yr ymchwil sydd ar gael i bennu beth 
yw'r mathau mwyaf addas o goed, y dulliau rheoli mwyaf addas a’r lleoliadau plannu gorau er mwyn 
cyflawni pob un o'i nodau. 

 

Argymhelliad 10 - Dylai Llywodraeth Cymru ailgyflwyno Cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir a 
sicrhau bod y plannu’n bodloni gofynion Cynllun Ansawdd Coetiroedd y DU. 

Argymhelliad 11 - Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ei 
strategaeth o ran iechyd coed yn dangos y gwersi a ddysgwyd o'r achosion o Glefyd Coed Ynn 
a Chlefyd Llarwydd. 

 

  

                                                             
6 Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR), 2016 

 

Planhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol 
Mae coetiroedd hynafol yn gyfrannwr pwysig i fioamrywiaeth a thirwedd Cymru ac rydym yn 
cymeradwyo dymuniad Llywodraeth Cymru i adfer planhigfeydd ar safleoedd coetiroedd hynafol. 
Fodd bynnag, tra mae bod rhwystrau rheoleiddio rhag creu coetiroedd conwydd newydd, ac nad 
oes arian ar gael i reoli coetir llydanddail preifat, nid yw'n realistig disgwyl i blanhigfeydd gael eu 
hadfer ar safleoedd coetiroedd hynafol. Rhaid mynd i'r afael â'r materion rheoleiddiol ac ariannol 
hyn. 

Y coed iawn yn y lleoedd iawn 
Rydym yn cefnogi'r egwyddor o blannu'r coed iawn yn y lleoedd iawn (fel sy’n cael ei hyrwyddo yn 
yr Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol6) er mwyn gwneud y mwyaf o fanteision coed a 
choetiroedd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Fodd bynnag, rydym yn rhannu pryder nifer o 
randdeiliaid fod y term yn rhy eang ac yn agored i’w ddehongli, yn dibynnu ar safbwyntiau 
gwahanol. Rhaid i strategaeth Coetiroedd i Gymru dynnu ar yr ymchwil sydd ar gael i bennu beth 
yw'r mathau mwyaf addas o goed, y dulliau rheoli mwyaf addas a’r lleoliadau plannu gorau er mwyn 
cyflawni pob un o'i nodau. 

 

Argymhelliad 10 - Dylai Llywodraeth Cymru ailgyflwyno Cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir a 
sicrhau bod y plannu’n bodloni gofynion Cynllun Ansawdd Coetiroedd y DU. 

Argymhelliad 11 - Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ei 
strategaeth o ran iechyd coed yn dangos y gwersi a ddysgwyd o'r achosion o Glefyd Coed Ynn 
a Chlefyd Llarwydd. 

 

  

                                                             
6 Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR), 2016 
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Ansawdd amgylcheddol 
Rheoli coetiroedd 
Credir bod 40% o goetiroedd Cymru heb fod yn cael eu rheoli (yn bennaf coetiroedd llydanddail 
sy'n eiddo preifat), gan arwain at ddiffyg bioamrywiaeth a methiant i wireddu'r manteision 
amgylcheddol posibl. Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i ailgyflwyno cynllun grant Rheoli 
Coetiroedd Glastir, ac i osod targed i haneru cyfran y coetiroedd nad ydynt yn cael eu rheoli yng 
Nghymru. 

O ran coetiroedd masnachol, dim ond pan ofynnir am ganiatâd Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 
gweithgareddau plannu neu gwympo y mae cydymffurfio â Safon Coedwigaeth y DU (UKFS) yn 
cael ei fonitro. Felly, mae pryderon nad yw’r safonau ecolegol gofynnol yn cael eu bodloni. Rydym 
yn cefnogi galwadau gan randdeiliaid amgylcheddol ar i Lywodraeth Cymru annog manteisio ar y 
safon uwch, Safon Ansawdd Coetiroedd y DU (UKWAS), a hynny efallai drwy hyrwyddo mwy ar 
gynhyrchion pren sydd wedi’u hardystio gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd. Ar ben hynny, pe 
bai cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir yn cael ei ailgyflwyno, rydym yn argymell ei fod yn ei gwneud 
yn ofynnol cydymffurfio ag UKWAS. 

Planhigfeydd conwydd ac iechyd coed 
Rydym yn rhannu cred y rhanddeiliaid y dylai coetiroedd fod yn gymysg, o ran rhywogaethau a 
strwythur oedran; fodd bynnag, teimlwn y dylai hyn ddigwydd ar raddfa’r dirwedd yn hytrach nag ar 
raddfa leol. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i argymell dull mosaig o 
gynllunio a rheoli coetiroedd, yn cynnwys blociau cysylltiedig o goed (a chynefinoedd eraill) yn 
gwasanaethu gwahanol ddibenion. Byddai hyn o fudd i weithrediadau coedwigaeth, 
bioamrywiaeth, darparu gwasanaethau ecosystem, a’r gallu i wrthsefyll clefydau coed. 

Mae gennym rai pryderon ynghylch ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru i achosion diweddar o’r Clefyd 
Coed Ynn a Chlefyd Llarwydd. Ymddengys bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweithredu gyda llai o 
gyd-drefnu a thryloywder na’r cyrff cyfatebol yn Lloegr a'r Alban ynghylch y Clefyd Llarwydd, ac 
mae rhanddeiliaid yn pryderu nad oes unrhyw gynllun o hyd i gefnogi'r rhai sydd wedi colli coed i'r 
clefydau. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod â rhanddeiliaid at ei gilydd i fynd i'r afael â'r 
materion hyn ac rydym yn argymell y dylai hyn arwain at bolisi strategol cadarnach fel bod yr ystâd 
yn llai tueddol o ddioddef o afiechydon yn y dyfodol. Rydym yn cefnogi gofyniad Cyfoeth Naturiol 
Cymru i ddefnyddio coed cartref yn hytrach na choed ifanc wedi’u mewnforio wrth ailstocio ar dir 
cyhoeddus, ac yn annog ymestyn hyn i dir preifat.  

 

Planhigfeydd ar Safleoedd Coetiroedd Hynafol 
Mae coetiroedd hynafol yn gyfrannwr pwysig i fioamrywiaeth a thirwedd Cymru ac rydym yn 
cymeradwyo dymuniad Llywodraeth Cymru i adfer planhigfeydd ar safleoedd coetiroedd hynafol. 
Fodd bynnag, tra mae bod rhwystrau rheoleiddio rhag creu coetiroedd conwydd newydd, ac nad 
oes arian ar gael i reoli coetir llydanddail preifat, nid yw'n realistig disgwyl i blanhigfeydd gael eu 
hadfer ar safleoedd coetiroedd hynafol. Rhaid mynd i'r afael â'r materion rheoleiddiol ac ariannol 
hyn. 

Y coed iawn yn y lleoedd iawn 
Rydym yn cefnogi'r egwyddor o blannu'r coed iawn yn y lleoedd iawn (fel sy’n cael ei hyrwyddo yn 
yr Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol6) er mwyn gwneud y mwyaf o fanteision coed a 
choetiroedd, yn enwedig mewn ardaloedd trefol. Fodd bynnag, rydym yn rhannu pryder nifer o 
randdeiliaid fod y term yn rhy eang ac yn agored i’w ddehongli, yn dibynnu ar safbwyntiau 
gwahanol. Rhaid i strategaeth Coetiroedd i Gymru dynnu ar yr ymchwil sydd ar gael i bennu beth 
yw'r mathau mwyaf addas o goed, y dulliau rheoli mwyaf addas a’r lleoliadau plannu gorau er mwyn 
cyflawni pob un o'i nodau. 

 

Argymhelliad 10 - Dylai Llywodraeth Cymru ailgyflwyno Cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir a 
sicrhau bod y plannu’n bodloni gofynion Cynllun Ansawdd Coetiroedd y DU. 

Argymhelliad 11 - Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ei 
strategaeth o ran iechyd coed yn dangos y gwersi a ddysgwyd o'r achosion o Glefyd Coed Ynn 
a Chlefyd Llarwydd. 

 

  

                                                             
6 Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR), 2016 
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6 Cyfoeth Naturiol Cymru, Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (SoNaRR), 2016 

Argymhellion

Argymhelliad 10 – Dylai Llywodraeth Cymru ailgyflwyno Cynllun Rheoli Coetiroedd Glastir a 
sicrhau bod y plannu’n bodloni gofynion Cynllun Ansawdd Coetiroedd y DU.

Argymhelliad 11 – Rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ei 
strategaeth o ran iechyd coed yn dangos y gwersi a ddysgwyd o’r achosion o Glefyd Coed Ynn a 
Chlefyd Llarwydd.

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=cy
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Rhoi Coetiroedd i Gymru ar waith yn y 
dyfodol 
Symud y strategaeth ymlaen 
Er bod cynnydd yn cael ei wneud o dan thema Coetiroedd i Bobl, mae'n amlwg o'n trafodaethau 
helaeth â rhanddeiliaid fod y diffyg difrifol o ran creu coetiroedd yng Nghymru yn y blynyddoedd 
diwethaf yn atal cyflwyno llawer o agweddau eraill ar y strategaeth. Rhaid i Lywodraeth Cymru fynd 
i'r afael â'r rhwystrau rhag creu coetiroedd fel mater o frys. 

Rydym yn croesawu’r ffaith fod yr Ysgrifennydd Cabinet wedi cytuno i adnewyddu Coetiroedd i 
Gymru erbyn dechau 2018, a’r ffaith ei bod yn agored i syniadau radical, oherwydd teimlwn fod yn 
rhaid gwella’r strategaeth (a’r ffordd y caiff ei rhoi ar waith) yn sylweddol. Rydym yn galw ar 
Lywodraeth Cymru i roi mwy o ffocws ar fanteision economaidd coedwigaeth fasnachol, ac i roi 
blaenoriaeth i ddulliau ariannu arloesol i sicrhau buddion cyhoeddus o goed a choetiroedd trefol a 
gwledig. Mae'r penderfyniad i adael yr UE yn creu her newydd i wella cynaliadwyedd rheoli tir yng 
Nghymru, ac i integreiddio coedwigaeth yn well ag amaethyddiaeth7. 

Rhaid i’r Polisi ar Adnoddau Naturiol sy'n cael ei ddatblygu, a’r ffordd y caiff ei roi ar waith gan 
Cyfoeth Naturiol Cymru, gyd-fynd â Choetiroedd i Gymru. Rhaid i'r strategaeth ddiwygiedig gyd-
fynd yn benodol hefyd â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016. Dylid ei gwneud yn ofynnol hefyd i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac awdurdodau lleol 
gyfrannu tuag at gyflawni amcanion Coetiroedd i Gymru drwy eu Cynlluniau Llesiant Lleol a’r 
Datganiadau Ardal. 

Yng ngoleuni safbwyntiau croes ynglŷn â phwrpas y Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd, 
credwn y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu Cylch Gorchwyl y Panel i'r cyhoedd. Dylai ehangu 
aelodaeth y Panel i gynnwys yr holl brif randdeiliaid, a nodi'n glir yr hyn y mae’r Panel yn ceisio’i 
wneud er mwyn symud y strategaeth yn ei blaen. Rydym yn cefnogi barn Cyfoeth Naturiol Cymru y 
dylai'r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd fod yn fwy effeithiol o ran ysgogi newid, ac y 
dylid ei annog i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  

                                                             
7 Mae canfyddiadau ein hymchwiliad i Dyfodol Rheoli Tir yng Nghymru (PDF 2 MB) hefyd yn berthnasol yma. 
 

http://www.assembly.wales/laid documents/cr-ld10995/cr-ld10995-w.pdf
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Arloesi o ran y drefn ariannu ar ôl gadael yr UE 
Caiff y PAC ei ystyried yn rhwystr sylweddol rhag plannu coed, o safbwynt ariannu a hefyd am ei fod 
yn hybu’r rhaniad diwylliannol rhwng ffermio a choedwigaeth. Mae Brexit yn gyfle i gael gwared â’r 
rhaniad hanesyddol ac artiffisial hwn, ac i ddatblygu un cynllun rheoli tir cynaliadwy, integredig. 
Dylai hyrwyddo amaeth-goedwigaeth, coetiroedd mawr, a brithwaith o wahanol fathau o 
goetiroedd fod yn rhan allweddol o hyn. 

Dylai strategaeth ddiwygiedig Coetiroedd i Gymru fod yn rhagweithiol yn nodi cynigion arloesol o 
ran ariannu ôl-Brexit. Yn benodol, rydym yn falch fod Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru 
yn cydweithio i ddatblygu Taliadau am Wasanaethau Ecosystem. Fodd bynnag, rydym yn annog 
hyn i fynd y tu hwnt i'r ffocws arferol ar garbon ac ansawdd dŵr a chynnwys pob budd sy’n deillio o 
wasanaethau ecosystem, a chwmpasu amgylcheddau gwledig a threfol. Er enghraifft, mae 
Grangetown Werddach a Choetir Ysbryd y Llynfi yn enghreifftiau gwych o gyfraniadau sector 
preifat tuag at reoli dŵr a manteision iechyd mewn lleoliadau trefol a lled-drefol. 

Drwy drin coetir fel math o seilwaith, mae ystod o ddewisiadau ariannu yn bosibl. Dylai Llywodraeth 
Cymru felly ymchwilio i ddulliau arloesol o ariannu coetir. Er enghraifft, trwy fentrau cyhoeddus-
preifat, cynlluniau pensiwn cyhoeddus, buddsoddwyr preifat, benthyciadau, arian digolledu gan 
ddatblygwyr, arian loteri a threthi. Rydym hefyd yn cefnogi cynnig Cyfoeth Naturiol Cymru i 
gysylltu'r prosesau rheoleiddio ac ariannu er mwyn ei gwneud yn symlach creu coetiroedd. 

Ar gyfer cymoedd de Cymru yn arbennig, byddem yn annog Llywodraeth Cymru i ystyried y 
posibilrwydd o ffurfio Cwmni Coedwig Cenedlaethol i Gymru i weithio gyda ffermwyr ac 
awdurdodau lleol. 

Argymhelliad 12 - Rhaid i Lywodraeth Cymru wella’r ffordd y mae strategaeth Coetiroedd i 
Gymru yn cael ei rhoi ar waith trwy:  

Mynd i'r afael â'r rhwystrau rhag creu coetiroedd fel mater o frys. 

Adolygu'r strategaeth erbyn dechrau 2018, a nodi sut y bydd hi’n cefnogi Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, Deddf yr Amgylchedd, a'r Polisi ar Adnoddau Naturiol, ac yn cael ei 
chefnogi ganddyn nhw. 

Gwella tryloywder a grym y Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd i yrru'r strategaeth 
ymlaen. 

Argymhelliad 13 - Fel yr argymhellwyd yn adroddiad y Pwyllgor ar ddyfodol rheoli tir yng 
Nghymru, rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod y drefn ariannu yn y dyfodol yn cael ei seilio 
ar ganlyniadau cynaliadwy. Gallai'r drefn hon gael ei chefnogi trwy ddulliau arloesol megis 
Taliadau am Wasanaethau Ecosystem a chronfeydd pensiwn yn buddsoddi mewn seilwaith 
gwyrdd. 

 

  

Argymhellion
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