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Gwerthuso costau ariannol 
coedwigaeth 

Amcangyfrif costau

Mae’r penderfyniad i fuddsoddi mewn project coedwigo 
gyda’r nod o gynhyrchu coed ar sail fasnachol yn cynnwys 
llawer o ystyriaethau, yn anad dim y costau posibl sy’n  
gysylltiedig â buddsoddiad o’r fath. Y cam cyntaf mewn 
gwerthusiad ariannol o brojectau coedwigo (gweler 
Gwerthusiad Ariannol o Brojectau Coedwigo - Camau Sylfaenol) 
yw amcangyfrif costau sefydlu a chynnal planhigfa goed. 
Mae proffidioldeb project coedwigo yn dibynnu ar ystyried 
a rheoli costau yn ofalus. Yn benodol mae angen pwysleisio 
dwy agwedd:

1.  Mae costau coedwigo yn digwydd ar ddechrau  
 cylchdro coedwig, h.y. y cyfnod rhwng plannu coetir a’i 
 thorri i gynhyrchu coed (h.y. 15, 30, 60 mlynedd).

2.  Mae oedi hir cyn y derbynnir refeniw masnachol o goed 
 wedi eu cynaeafu i adennill y costau hyn. Mae Gwerth 
 Amser Arian (gweler Gwerthusiad Ariannol o Brojectau 
 Coedwigo - Camau Sylfaenol) yn golygu efallai na fydd y 
 refeniw yn y dyfodol yn ddigon i adennill y costau  
 coedwigo a gwneud elw.

Gall amcangyfrif costau fod yn dasg anodd ac ansicr, gyda 
chostau gwirioneddol yn amrywio’n fawr yn ôl y math o 
goetir, yr amodau ar y safle a’r gweithrediadau y gellir eu 
gwneud. Mae’r nodyn canllaw hwn yn cyflwyno’r  
gwahaniaethau rhwng costau ariannol ac economaidd, a 
ffyrdd o ddosbarthu costau. Mae’n darparu dadansoddiad 
o rai o’r costau nodweddiadol sy’n gysylltiedig â sefydlu a 
chynnal planhigfa goed, ac effeithiau posibl amrywiad yn y 
costau hyn ar refeniw ariannol.

https://woodknowledge.wales/forestry-economics
https://woodknowledge.wales/forestry-economics
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Gwerthuso costau ariannol 
coedwigaeth 

Costau ariannol o gymharu â chostau 
economaidd

Mae penderfyniadau busnes yn cael eu gwneud ar sail cost, 
gwerth a phris.

Costau yw gwariant y mae’n rhaid ei wneud er mwyn  
cynhyrchu a marchnata nwydd (e.e. coed).

Gwerth yw i ba raddau y mae prynwyr yn meddwl fod cael 
y nwyddau hynny (e.e. coed) yn eu gwneud yn well eu byd 
na pheidio â’u cael.

Pris yw’r hyn y mae prynwyr yn ei dalu am y nwyddau 
(e.e. coed).

Yng nghyd-destun project coedwigo gyda’r nod o gynhyrchu 
coed, cost cynhyrchu’r coed yw’r elfen fwyaf sylfaenol. Mae 
costau cynhyrchu coed yn gostau ariannol, h.y. gwariant 
ariannol ar gynhyrchu.

Ystyrir y costau hyn yn gostau echblyg (neu gostau  
cyfrifyddol), ac fel rheol byddent yn cael eu cynnwys mewn 
cyfrifon ariannol. Mae costau ariannol neu gostau echblyg 
yn berthnasol wrth werthuso llwybrau gweithredu amgen 
pan mai sicrhau’r elw mwyaf (e.e. trwy gynhyrchu coed)  
yw’r prif amcan. 

Ceir hefyd gostau ymhlyg (neu gostau economaidd) y gall y 
rhai sy’n gwneud penderfyniadau eu hystyried os mai prif 
amcan project coedwigo yw gwella lles y gymdeithas gyfan 
a’r buddion a all ddeillio o fodolaeth coetir. Caiff y costau 
economaidd hyn eu hystyried fel rheol yn ychwanegol at 
gostau ariannol mewn dadansoddiadau economaidd eraill, 
megis dadansoddiad cost a budd (gweler y blwch isod).

Cyfrif am gostau ymhlyg

Nid yw costau ymhlyg (neu gostau economaidd) fel rheol yn cael eu cynnwys mewn cyfrifon ariannol gan nad ydynt o 
reidrwydd yn golygu unrhyw gyfnewid ariannol. Maent yn dal i gynrychioli cost i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau ac 
felly cânt eu cynnwys weithiau mewn gwerthusiadau economaidd o brojectau coedwigaeth. Mae costau economaidd 
yn cynnwys costau cyfle, anfuddion a chost cysgod buddion cymdeithasol a gollir. 

• Costau cyfle yw’r refeniw sy’n cael ei ildio pan symudir ffactor cynhyrchu (e.e. tir) o un llwybr gweithredu i un arall.  
 Ar gyfer newid defnydd tir o amaethyddiaeth i goedwigaeth y gost cyfle fyddai’r elw net sy’n cael ei ildio o ddefnydd 
 amaethyddol.

• Anfuddion yw effeithiau negyddol allanol sy’n golygu costau i gymdeithas y byddai’n well ganddi fod wedi peidio â’u 
 profi (e.e. gostyngiad yn ansawdd y dŵr). Yn nodweddiadol, cânt eu hamcangyfrif drwy gynnal arolwg o’r swm
 ariannol lleiaf y byddai pobl yn y gymdeithas yn barod i’w dderbyn er mwyn dygymod â’r effeithiau negyddol hyn.

• Cost cysgod yw colled buddion net i gymdeithas a achosir trwy symud o un llwybr gweithredu i un arall  
 (e.e. newidiadau i’r tirwedd neu i werthoedd diwylliannol).

I gael rhagor o wybodaeth ar werthusiadau economaidd a chostau economaidd gweler Guide to Economic Appraisal of 
Forestry Investments and Programmes in Europe. 
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Gwerthuso costau ariannol 
coedwigaeth 

Dosbarthu costau

Mae dosbarthu costau yn helpu i nodi a ffurfioli costau 
coedwigo mewn ffordd systematig i sicrhau bod yr holl 
gostau perthnasol yn cael eu cyfrif yn yr amcangyfrif. Mae 
tri phrif ddosbarthiad ar gyfer costau ariannol projectau 
coedwigo. Mae penderfynu pa fath o ddosbarthiad sydd 
fwyaf addas yn dibynnu ar sefyllfa’r buddsoddwr. 

• Ffactorau cynhyrchu traddodiadol. Gall hyn fod yn 
 addas pan nad yw’r buddsoddwr eisoes yn berchen ar 
 y tir y bydd y coed yn cael eu plannu ynddo. Mae hwn yn 
 ddosbarthiad cymhleth oherwydd gall rhai 
 gweithrediadau ffitio mewn sawl categori.

• Lleoliad corfforol costau. Mae hyn yn berthnasol yn 
 y rhan fwyaf o amgylchiadau, lle mae rhywun eisoes yn 
 berchen ar y tir (e.e. ffermwr neu fuddsoddwr) a chyflogir 
 contractwyr neu gwmnïau rheoli allanol i gyflawni’r rhan 
 fwyaf o’r gweithrediadau.
• Amrywioldeb costau. Efallai y bydd hyn yn fwyaf addas 
 pan mae’r gweithrediadau’n debygol o gael eu gwneud yn 
 fewnol (e.e. trwy lafur cadw ar ystad breifat). 

Mae Tabl 1 yn rhoi dadansoddiad o’r dosbarthiadau hyn.

Disgrifiad

Ffactorau cynhyrchu yw’r mewnbynnau sydd eu hangen ar gyfer cynhyrchu nwydd (e.e. coed). 
Mae categorïau’r ffactorau cynhyrchu yn gwahaniaethu rhwng tir, llafur, cyfalaf a menter.

• Mae tir yng nghyd-destun coedwigaeth yn cynnwys y man lle bydd coed yn cael eu plannu.
• Llafur yw’r ymdrech a’r amser y mae bodau dynol yn ei gyfrannu at gynhyrchu coed.
• Cyfalaf yw’r peiriannau, yr offer a’r deunyddiau crai a ddefnyddir i gynhyrchu’r coed.
• Menter yw’r cyfuniad o’r tair ffactor arall i ddod â’r coed i’r farchnad a gwneud elw.

Mae dosbarthiad costau ar sail lleoliad yn gwahaniaethu rhwng costau uniongyrchol,  
argostau a gorbenion.

• Bydd costau unionyrchol yn digwydd pan mae’r cynhyrchu corfforol yn digwydd (ee, plannu 
 coed neu ffensio).
• Mae argostau’n gysylltiedig â chyflogi llafur (e.e. goruchwylio gweithrediadau coedwigaeth).
• Mae gorbenion yn gostau nad yw’n hawdd eu priodoli i unrhyw weithrediad penodol ac a allai 
 gynnwys rheoli ffioedd neu yswiriant.

Mae dosbarthiad costau ar sail amrywioldeb yn gwahaniaethu rhwng costau: sy’n amrywiol 
yn ôl y cynhyrchu, sy’n amrywiol yn ôl maint y fenter ac sy’n sefydlog ar gyfer y fenter.

• Ar gyfer costau sy’n amrywiol yn ôl y cynhyrchu, bydd cyfanswm y costau’n cynyddu gyda’r 
 allbwn e.e., costau cynaeafu).
• Ar gyfer costau sy’n amrywio yn ôl maint y fenter, mae’r gost fesul uned allbwn yn gostwng 
 gyda chynnydd ym maint y tir i’w goedwigo neu gynnydd ym maint y cynhyrchu (e.e., mae 
 costau sefydlu a chynnal a chadw wedi eu dosbarthu dros fwy o dir neu ragor o allbynnau).
• Nid yw costau sefydlog (e.e. costau gweinyddol) o reidrwydd yn cynyddu nac yn gostwng yn 
 ôl maint y fenter.

Tabl 1: Costau ariannol dosbarthiadau coedwigaeth

Dosbarthiad

Ffactorau cynhyrchu

Lleoliad y costau

Amrywioldeb costau



Agweddau economaidd ar greu coetiroedd i gynhyrchu coed tudalen 06

Gwerthuso costau ariannol 
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Mae’r adran ganlynol yn cyflwyno rhai o’r costau a geir wrth sefydlu planhigfa goed yn seiliedig ar ffioedd nodweddiadol 
contractwyr ac yn cyflwyno sut mae’r costau hyn yn cyd-fynd â’r dosbarthiadau yn Nhabl 1.

Costio project coedwigo

Wrth gynnal project coedwigo bydd mwyafrif y gost yn  
gysylltiedig â thaliadau i gontractwyr. Gall fod yn anodd dod 
o hyd i wybodaeth am ffioedd nodweddiadol contractwyr 
am weithrediadau coedwigaeth. Yn wahanol i wybodaeth 
am gyllidebau mentrau amaethyddol, nid yw’r ffioedd hyn 
ar gael yn rhwydd i’w defnyddio wrth gynllunio ariannol. 
Amlinellir rhai amcangyfrifon rhesymol o ffioedd  
contractwyr am weithrediadau coedwigaeth nodweddiadol 
yn Nhabl 2. Yn bennaf maent yn cynnwys costau llafur/
 

cyfalaf, neu gostau uniongyrchol neu gostau amrywiol  
(naill ai yn ôl maint neu yn ôl cynhyrchu) yn dibynnu ar y 
dosbarthiad a ddewiswyd (gweler uchod).

Fel arall, gellir deillio costau gweithrediadau coedwigaeth 
trwy gyfrifo cynhyrchiant llafur a chyflogau ynghyd ag 
allbynnau peiriannau a chostau rhedeg. I gael rhagor o 
wybodaeth gweler  The Theory and Application of Forestry 
Economics. 
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Cynllun rheoli coetir a 
chais am grant
 

Prynu tir

Paratoi tir
(draenio)

Paratoi tir
(twmpathau)

Ffensio

Chwistrellu manwl

Coed i’w plannu

Plannu â llaw

Plannu coed newydd yn lle 
coed sydd wedi marw 

Chwynnu gyda
chwynladdwr

Adeiladu ffyrdd

Mesur a marcio 
(teneuo)

Mesur 
(llwyrgwympo)

Cynaeafu a chludo i 
ymyl y ffordd

Goruchwylio 
cynaeafu

Costau rheoli
a ffioedd yswiriant

3,000 to 6,000

8,500 (gwael) i 19,500 
(delfrydol) yr hectar

90 – 110 
yr hectar

300 – 400 
yr hectar

4 – 11 y fetr

80 – 100 
fesul 1000 o goed

200 – 400 
fesul 1000 o goed

350 – 600 
fesul 1000 o goed

200 – 350 
per hectare

75 – 130 yr hectar

13,000 to 30,000 
fesul km

75p – 1 fesul m3

300 – 400 yr hectar

10 – 15 fesul m3

2-5% o refeniw’r coed

60 – 90 yr hectar

Cyn plannu

Cyn plannu

Blwyddyn 1

Blwyddyn 1

Blwyddyn 1

Blwyddyn 1

Blwyddyn 1

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2 - 3

Blwyddyn 1 - 4

Yng nghanol y 
cylchdro

Cyn 
teneuo

Cyn 
cynaeafu

Diwedd y 
cylchdro

EDiwedd y 
cylchdro

Blynyddol

Mae cynllun rheoli yn cynnwys mapiau safle, dewisiadau rhywogaethau, cynllun gweithrediadau ac amserlenni gwaith. Fel 
arfer yn cael ei ysgrifennu gyda chymorth gweithiwr coedwigaeth proffesiynol. Mae cynlluniau rheoli yn un o ragofynion 
derbyn grantiau plannu ac mae cynllun rheoli cymeradwy yn atal yr angen i wneud cais am drwyddedau cwympo coed.

Y ffactorau sylfaenol sy’n rheoli gwerth tir yw lleoliad, ansawdd y pridd, lefel y cyflenwad, manteision treth bod yn 
berchen ar dir a chystadleuaeth gyda defnydd amgen o’r tir. Yn nodweddiadol, tir pori o ansawdd gwael fydd â’r 
gwerth isaf a glaswelltir a thir âr yn hawlio premiwm.

Mae paratoi tir yn cynnwys clirio’r tir ar gyfer plannu coed. Bydd costau hyn yn amrywio yn seiliedig ar gyflwr y 
safle. Glaswelltir yn aml fydd y lleiaf drud i’w baratoi, tra gall safleoedd â gorchudd llystyfiant trwchus (megis 
rhedyn) fod yn fwy costus. Mewn safleoedd yn yr ucheldir, efallai y bydd angen draenio, gwneir hyn yn defnyddio 
naill ai isbriddwr neu trwy gladdu pibellau. Defnyddir ‘twmpathau’ (neu aredig mewn rhai achosion) i greu  
ardaloedd uchel o bridd noeth sy’n draenio’n dda er mwyn plannu eginblanhigion coed.

Wrth sefydlu coetir ar gyfer cynhyrchu coed masnachol mae’n hanfodol amddiffyn y cnwd rhag difrod llysysyddion. 
Bydd yr opsiynau isaf eu cost fel arfer yn atal mynediad i dda byw, gydag opsiynau cost uwch yn atal mynediad i 
geirw a llysysyddion bach (e.e., cwningod). 

Mae chwistrellu manwl yn clirio tir o chwyn er mwyn plannu coed a lleihau’r gystadleuaeth i eginblanhigion coed. 
Bydd cost hyn fel arfer yn cynnwys cemegion a’r gweithrediad chwistrellu.

Mae’r prisiau’n dibynnu ar rywogaeth a maint; mae coed llydanddail fel arfer yn costio mwy na chonwydd.

Bydd plannu yn digwydd rhwng Tachwedd ac Ebrill, a bydd un person fel arfer yn plannu tua 500 - 700 o goed
bob dydd.

Fel rheol mae angen gwneud hyn unwaith yn yr ail flwyddyn ac unwaith eto yn y drydedd flwyddyn. Bydd costau’r
coed newydd yn dibynnu ar y nifer sydd eu hangen.

Efallai y bydd angen chwynnu hyd at ddwywaith bob blwyddyn ym mhob un o’r pedair blynedd gyntaf. Bydd y 
costau fel arfer yn cynnwys deunyddiau.

Ar gyfer cynhyrchu coed masnachol, bydd angen adeiladu ffyrdd mynediad i ganiatáu mynediad i lorïau cario coed. 
Bydd costau hyn yn amrywio yn dibynnu ar argaeledd cerrig ffordd a nifer y cylfatiau sydd eu hangen.

Cyn gwerthiant teneuo (lle mai dim ond cyfran o’r coed sy’n cael eu cwympo yng nghanol y cylchdro) fel rheol bydd angen 
marcio a mesur y coed. Yn yr un modd, ar gyfer gwerthiant llwyrgwympo (lle mae’r holl goed yn cael eu gwerthu yn sefyll yn 
y coetir) bydd angen mesur cyfaint y coed. Yn yr un modd, ar gyfer gwerthiant llwyrgwympo (lle mae’r holl goed yn cael eu 
gwerthu yn sefyll yn y coetir) bydd angen mesur cyfaint y coed. Gwneir hyn fel rheol gan asiant coedwig a bydd costau mesur 
coedwig yn amrywio’n sylweddol ac yn cynyddu mewn perthynas â gwerth y cnwd sy’n cael ei gynaeafu.

Fel rheol, gwerthir coed yn sefyll yn y coetir i brynwr a fydd yn ysgwyddo costau cynaeafu, ond mewn rhai achosion gall  
tirfeddianwyr ddewis gwerthu’r coed ar ôl iddo gael ei gynaeafu a’i bentyrru ar ymyl y ffordd.

Gall tirfeddianwyr gyflogi asiant coedwig i oruchwylio cynaeafu coed sydd naill ai’n cael eu gwerthu (i sicrhau y cedwir at 
delerau contract gwerthu) neu eu cludo i ymyl y ffordd.

Ar ôl sefydlu’r coetir, bydd yn ofynnol gwneud rhywfaint o waith cynnal a chadw a rheoli blynyddol.

Tabl 2: Costau coedwigaeth nodweddiadol

Dosbarthiad Categori Cost nodweddiadol (£) Amseriad Nodiadau/disgrifiad
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Dangosir pa effaith y gall yr amrywiad mewn amcangyfrifon cost ei chael ar adenillion ariannol project coedwigo yn yr  
enghraifft isod o broject nodweddiadol (blwch 2).

Fel y dengys yr enghraifft, mae’n bwysig ystyried costau  
cynyddol yn y dyfodol gan fod hynny’n cael effaith  
sylweddol ar adenillion ariannol posibl project coedwigo. 
Mae’n arfer da mabwysiadu amcangyfrifon ceidwadol o 
gostau. Gellir gwneud hyn trwy gymryd pwynt canol neu 
werth uchaf y costau a ddyfynnwyd fel ystod yn Nhabl 2.

Er y gallai mabwysiadu amcangyfrifon uwch o gostau  
gyfyngu ar y proffidioldeb a ragwelir, fe’ch cynghorir i 
wneud hynny er mwyn 
• osgoi ‘tuedd optimistiaeth’ (tanamcangyfrif costau  
 allweddol), 
• cynnwys arian wrth gefn ar gyfer gorwariant ac unrhyw 
 oedi yn rhan o’r gwerthusiad, a
• gosod meincnod a disgwyliad perfformiad realistig ar 
 gyfer adenillion ariannol y project. 

Blwch 2: Effeithiau amrywiad mewn amcangyfrifon cost ar adenillion ariannol

Safle: Safle ucheldir 100 ha 

Cynllun plannu: conwydd cymysg, wedi’u plannu gyda bwlch o 
2m (2,500 o goed yr hectar)

Dosbarth Cynnyrch: 14, h.y. gellir disgwyl y bydd 14m3 o goed 
o’r rhywogaethau o goed a ddewiswyd ar gyfartaledd yn tyfu 
fesul hectar y flwyddyn

Cynnyrch posib: oddeutu 600 m3 yr hectar ar gylchdro  
50 mlynedd

Adenillion ariannol:

• Refeniw (heb ei ddisgowntio): £16,000 yr hectar 
 am bris cellïoedd coed o  £27 per m3.
• Refeniw net: Yn seiliedig ar amcangyfrif costau 
 oes isel (heb ei ddisgowntio) o £8,045 yr hectar 
 byddai’r refeniw net yn £7,995 yr hectar. Yn 
 seiliedig ar amcangyfrif costau oes uchel (heb ei 
 ddisgowntio) o £14,940 yr hectar byddai’r refeniw 
 net yn £1,060 yr hectar.

Agweddau economaidd ar greu coetiroedd i gynhyrchu coed
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Gwybodaeth Dechnegol

Guide to Economic Appraisal of Forestry Investments and Programmes in Europe. Snowdon, P. and Harou, P. European Forest 
Institute 2013. Ar gael yn https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/tr_94.pdf

The Theory and Application of Forest Economics. Price, C. Blackwell 1989

The John Nix Pocketbook for Farm Management, 51st ed. 2020. Redman, G. Agro Business Consultants. Ar gael yn:  
www.thepocketbook.co.uk

The Farm Management Handbook 2020/21. Beattie, A. ed. SAC Consulting 2020. Ar gael yn: 
www.sruc.ac.uk/info/120376/farm_management_handbook

Cyhoeddwyd gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Ynglŷn â’r awdur
Mae Ashley Hardaker yn ymchwilydd rhyngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Bangor sydd â 
diddordeb mewn dadansoddi penderfyniadau ynglŷn â defnydd tir, coedwigaeth, 
amaeth-goedwigaeth a systemau amaethyddol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn 
ymchwil i gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau ynglŷn â chreu coetir mewn systemau 
amaethyddol a sut y gellir eu cynllunio i sicrhau buddion economaidd cyhoeddus a phreifat. 
Mae’n defnyddio amrywiaeth o ddisgyblaethau ymchwil yn cynnwys gwasanaethau ecosystem, 
GIS, ymchwil economeg a gweithrediadau. Mae’r awdur yn ddiolchgar am gyfraniadau at y 
nodiadau briffio hyn gan yr Athro John Healey o Brifysgol Bangor.

Canllawiau Ymarferol a Chyngor

Mae’r tri cham sylfaenol wrth gynnal gwerthusiad ariannol 
o broject coedwigo yn berthnasol i amrywiaeth eang o 
brojectau. Rydym yn gobeithio y bydd y nodyn canllaw hwn 
yn gymorth i chi wrth ymgymryd â diwydrwydd dyladwy 
rhagarweiniol wrth ystyried mabwysiadu menter  
goedwigaeth neu fuddsoddi mewn project coedwigo. Cyn 
gwneud y penderfyniad terfynol, rydym yn argymell i chi 
ofyn am gyngor ac arweiniad pellach gan  
reolwr neu asiant coedwig. 

Cewch wybodaeth fanylach ar werthusiadau ariannol  
o fuddsoddiadau coedwigaeth yma: 

01 Gwerthusiad Ariannol o Brojectau Coedwigo -  
 Camau Sylfaenol
02 Gwerthuso Costau Ariannol Coedwigaeth
03 Refeniw o fentrau coedwigaeth
04 Cyfrif amser
05 Dulliau amgen i wneud gwerthusiad ariannol o  
 goedwigaeth
06 Ymgorffori Ansicrwydd a Risg
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