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Canllawiau
Mae’r ddogfen hon yn rhan o gyfres o nodiadau canllaw a’r nod yw darparu
gwybodaeth ymarferol i ffermwyr a pherchnogion tir eraill sydd â diddordeb
buddsoddi mewn coedwigaeth. Fe’i cynlluniwyd i helpu datblygu dealltwriaeth
sylfaenol o wneud gwerthusiad economaidd ar brojectau coedwigaeth. Felly,
mae’n cyflwyno’r camau sylfaenol sy’n ymwneud ag asesu projectau o’r fath
er mwyn sicrhau diwydrwydd dyladwy rhagarweiniol wrth ystyried buddsoddi
mewn coedwigaeth. Nid yw hyn yn disodli asesiad a chyngor llawn gan reolwr
coedwigaeth siartredig.
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Refeniw o
fentrau coedwigaeth

Rheswm pwysig pam mae ffermwyr a pherchnogion tir
eraill yn buddsoddi mewn projectau coedwigo fel plannu
coetiroedd i gynhyrchu coed yw i gael refeniw ariannol. Yn
syml, refeniw yw elfen bositif cynhyrchu elw. Mae refeniw
ariannol yn deillio’n bennaf o werthu coed, ond mae
ffrydiau refeniw eraill y gall ffermwyr a pherchnogion tir
fanteisio arnynt trwy blannu coetiroedd. Yr ail gam wrth
wneud gwerthusiad ariannol o brosiect coedwigo (fel y
nodir yn Gwerthusiad Ariannol o Brojectau Coedwigo Y Camau Sylfaenol) yw amcangyfrif y refeniw posib y gellid
ei gynhyrchu. Mae’n anodd amcangyfrif refeniw coedwigo
oherwydd ansicrwydd o ran cynhyrchu a’r farchnad, a bod
refeniw coed yn amrywio yn ôl y math o goetir,
rhywogaethau, amodau’r safle a chyfyngiadau ar
reolaeth. Yn y canllawiau yma dangoswn sut mae
amcangyfrif refeniw cynhyrchion coedwigoedd a rhai
strategaethau i’w cynyddu.

Refeniw o gynhyrchion coedwigoedd
Cysyniad cyfanswm y refeniw (nifer yr unedau allbwn
× pris fesul uned allbwn) sydd fwyaf perthnasol mewn
penderfyniadau ynghylch a yw cynllun gweithredu (e.e.,
plannu coetir) yn rhywbeth gwerth chweil ai peidio. Yn y pen
draw ffynhonnell refeniw masnachol pob menter
goedwigaeth yw gwerthu cynhyrchion y goedwig, h.y., fel
arfer gwerthu cellïoedd neu goed a gynaeafwyd. Mae
cyfanswm y refeniw’n seiliedig ar faint o goed a gynhyrchir
(unedau allbwn) gan y coetir a phris gwerthu’r coed.
(pris fesul uned allbwn).

Amcangyfrif cynhyrchedd y coed at y
dyfodol
Fel rheol, caiff coed eu gwerthu yn ôl cyfaint a’u mesur
mewn metrau ciwbig (m3); weithiau cânt eu gwerthu yn ôl
pwysau. Mae cyfaint y coed y gellid disgwyl eu cynaeafu o
blanhigfa goed yn dibynnu ar chwe phrif ffactor:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Rhywogaethau
Cynhyrchedd neu ddosbarth cynnyrch (Gweler Blwch 1).
Arwynebedd
Bylchau cychwynnol rhwng y coed
Rheolaeth arfaethedig
Yr oedran cynaeafu (hyd cylchdro)

Mae tablau cynnyrch yn cynnwys gwybodaeth am dwf
posibl y coed a chynhyrchedd coetir y blanhigfa’n seiliedig
ar y chwe phrif ffactor yma ac maent yn allweddol o ran
gwerthuso refeniw posibl cynnyrch y goedwig. Prif
ffynhonnell tablau cynnyrch coedwigaeth Prydain yw
Cynnyrch Coedwig (Meddalwedd y Comisiwn Coedwigaeth),
sy’n cynnig amcangyfrifon o dwf gwahanol rywogaethau o
goed, gadael bylchau wrth blannu, dosbarthau
cynnyrch a hydoedd cylchdro. Mae tablau cynnyrch yn
dangos gwerthoedd amrywiol allbynnau, ond y gwerthoedd
sydd o ddiddordeb o ran darogan y cynnyrch coed at y
dyfodol yw oed y cellïoedd a chyfaint yr hectar. Mae’r rheini’n
rhoi amcangyfrif o faint o goed y gellid eu cynaeafu yn yr
oed y dewisir eu cynaeafu. Yn y gwerthusiad
enghreifftiol sydd yn Financial Evaluation of Afforestation
Projects – Basic Steps, mae tablau cynnyrch coed conwydd
cymysg yn amcangyfrif mai 611m3 oedd cyfaint y coed y
gellir ei gynaeafu ar gyfer opsiwn yr ucheldir (a’r gelli’n 50
oed a’r dosbarth cynnyrch yn 14) ac mae opsiwn yr iseldir
yn 494 m3 (yn 40 oed a’r dosbarth cynnyrch yn 16).
Dylid nodi y bydd yr union gynhyrchedd yn wahanol i’r
amcangyfrifon arfaethedig oherwydd ni wnaiff yr un coetir
dyfu’n union fel y rhagwelir ac mae’n annhebygol y bydd
union reolaeth y coetir yn union fel yr arfaethid wrth gynnal
gwerthusiadau ariannol cychwynnol y project.
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Blwch 1: Dosbarth cynnyrch
Mesur yw dosbarth cynnyrch o gynhyrchedd posibl cellïoedd o goed o’r un oedran. Mae’n seiliedig ar gynyddiad
blynyddol cymedrig uchaf cynnyrch coed cronnus rhywogaeth neilltuol o goed ar safle penodol a reolid yn unol â’r
drefn reoli safonol. Yn syml, mesuriad ydyw o uchafswm tyfiant y boncyffion solet blynyddol mewn ardal o goed. Caiff y
dosbarth cynnyrch ei fesur yn nhermau mesuryddion ciwbig yr hectar y flwyddyn (m3 ha-1 flwyddyn-1). Felly, mae celli yn
nosbarth cynnyrch 16 yn gallu tyfu 16 m3 yr hectar-1 flwyddyn-1 dros ei hoes. Cewch amcangyfrif o ddosbarthau cynnyrch
gwahanol rywogaethau ar safle penodol gan Offeryn Dosbarthu Safleoedd Ecolegol Forest Research.

Prisiau coed
Nid yw data gwerthiant coed y sector preifat ar gael yn
eang, ond caiff ei gasglu dros ystâd y coedwigoedd
cyhoeddus trwy fonitro’r pris cyfartalog y bydd Forestry
England, Forestry and Land Scotland, ac Adnoddau Naturiol
Cymru yn ei dderbyn. Mae’r prisiau coed a dderbynnir gan
ystâd y coedwigoedd cyhoeddus i’w gweld yn Mynegeion
Prisiau Coed y Comisiwn Coedwigaeth. Maent yn rhoi syniad
gweddol o brisiau coed cnydau coed conwydd. Mae prisiau
coed yn seiliedig yn bennaf ar ddau gategori neu fath
gwahanol o werthiant, sef:
1. Gwerthiant cellioedd conwydd a’r coed yn cael eu
gwerthu mewn cellioedd yn y coetir a’r prynwr yn gyfrifol
am eu cynaeafu. Ym mis Medi 2020 roedd y mathau yma
o werthiant yn talu pris cyfartalog o £27 per m3.

Gan ddibynnu ar rywogaethau ac ansawdd, bydd prisiau
coed llydanddail naill ai’n debyg i werthiant cellioedd
conwydd os ânt i’r farchnad coed tân neu fiomas neu’n
sylweddol uwch os ydynt yn goed caled o ansawdd y
bwriedir eu prosesu gan felin goed a’i ddefnyddio i adeiladu
neu i wneud dodrefn. Yn anffodus nid yw prisiau coed
llydanddail yn cael eu dogfennu fel y mae prisiau coed
conwydd, ac o’r herwydd mae’n anodd bwrw amcangyfrif o
refeniw coed caled.
Nid oes yr un coetir yn tyfu yn ôl y disgwyl, ac o gwympo
planhigfa, caiff cymysgedd o foncyffion bach a mawr eu
cynaeafu. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y gall yr union
brisiau a delir am eich coed, o’u cynaeafu, fod yn wahanol i’r
hyn a ragwelid yn y prisiau cyfartalog (fel y rhai uchod). Mae
hyn oherwydd perthynas y maint a’r pris (gweler Blwch 2).

2. Gwerthiant boncyffion coed conwydd wedi’u llifio ar ffurf
coed crwn ar ochr y ffordd wedi’u cynaeafu gan y
gwerthwr. Ym mis Medi 2020 roedd y mathau yma o
werthiant yn talu pris cyfartalog o £50 per m3.

Blwch 2: Perthynas y maint a’r pris
Mae pris coed yn dibynnu ar y defnydd terfynol a’r costau prosesu tebygol. Yn gyffredinol, po fwyaf yw’r boncyff, po
fwyaf o ddefnyddiau posibl sydd. Gellid defnyddio boncyff llifio mawr (sydd fel arfer ar gyfer byrddau a phlanciau) ar
gyfer mwydion coed, ond ni ellir llifio boncyff bach (a fwriedir fel arfer ar gyfer mwydion coed a chynhyrchion
cyfansawdd eraill) yn blanciau nac yn fyrddau.
Fel rheol mae llai o golledion gyda foncyffion mwy o faint o’u trosi, ac felly mae nifer y cynhyrchion terfynol o un boncyff
mawr fel arfer yn fwy na’r un nifer o foncyffion bach. Fel rheol, mae pris pob m3 o goed cellïoedd yn dechrau dirywio
wrth i gyfaint cymedrig y coed unigol ostwng o dan 0.4m3.
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Strategaethau i wella refeniw mentrau
coedwigaeth
Yn y gwerthusiadau enghreifftiol a ddarperir yn Gwerthusiad
Ariannol o Brojectau Coedwigo - Y Camau Sylfaenol seilir y
refeniw dangosol a ddefnyddid i gyfrifo gwerthoedd
presennol net (NPV) project coedwigo ar werthu coed a’r
rheini heb eu teneuo yng nghellïoedd y goedwig. Gellir
gwella refeniw mentrau goedwigaeth (ac felly NPV yr
opsiwn coedwigo) trwy ddefnyddio pedair strategaeth fel y
nodir yn Nhabl 1:

Yn seiliedig ar y ddau opsiwn coedwigo (cynlluniau plannu’r
ucheldir a’r iseldir) a ddefnyddid yn flaenorol, mae Tabl 1
yn cynnig mwy o wybodaeth am y pedair strategaeth i wella
refeniw cynnyrch coedwigoedd a’r gwerthoedd presennol net.
Mae’n egluro sut mae ymgorffori’r pedair strategaeth yn y
llif arian gostyngol.

1. Cynyddu maint yr allbwn,
2. Gwella marchnata’r allbwn,
3. Newid amseriad cynhyrchu’r allbwn,
4. Arallgyfeirio’r llif refeniw.
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Tabl 1: Strategaethau i wella refeniw mentrau coedwigaeth
Strategaeth

Disgrifiad

Ymgorffori mewn llif arian gostyngol

Cynyddu
maint yr
allbwn

Gellir cynyddu maint allbwn planhigfa goed trwy adael i’r blanhigfa aeddfedu
y tu hwnt i ddiwedd hyd y cylchdro a gynlluniwyd ac aros cyn cynaeafu. Fodd
bynnag, mae hynny’n gohirio cynhyrchu’r allbwn, a bydd effaith negyddol
ar yr NPV oni bai bod y cynnydd ym maint yr allbwn yn ddigonol i oresgyn
effeithiau’r gostyngiad.

Yn y llif arian a ddangosir mewn gwyrdd yn Nhabl 2, gohiriwyd gwerthu’r coed
am ddeng mlynedd. Mae’r cyfeintiau coed yn opsiwn yr ucheldir bellach yn
seiliedig ar gellïoedd 60 oed, sy’n cynyddu’r cyfeintiau coed y gellir eu cynaeafu
o 594m3 yr hectar hyd 744m3 yr hectar.

Marchnata
gwell ar yr
allbwn

Gellir gwella marchnata allbwn planhigfa goed trwy werthu’r coed ar ôl eu
cynaeafu ar ochr y ffordd, yn hytrach na chellïoedd (cyn cynaeafu). O werthu’r
coed ar ôl eu cynaeafu ar ochr y ffordd bydd costau cynaeafu ychwanegol
oddeutu £15 y m3 (am fwy o wybodaeth gweler Gwerthuso costau ariannol
coedwigaeth).

Yn y llif arian a ddangosir mewn glas yn Nhabl 2, rhagwelir bellach y gwerthir
y coed am £45 y m3 (yn seiliedig ar bris gwerthu celli o £50 y m3 llai £15 y m3 y
gost cynaeafu).

Newid
amseriad yr
allbwn

Gellir newid amseriad allbynnau planhigfa goed trwy deneuo’r cnwd coed i
gynhyrchu peth incwm yn gynharach yn y cylchdro. Mae tablau cynnyrch
cellïoedd a deneuwyd i’w gweld yn Cynnyrch Coedwig. Fel rheol caiff cynlluniau
plannu cynnyrch coed masnachol eu teneuo ddwywaith. Y tro cyntaf bydd y
teneuo’n systematig gan dynnu un rhes o goed mewn tair. Yr ail dro bydd y
teneuo’n fwy dethol a chaiff y coed sy’n ataliedig, yn isdrechol neu’n wael o ran
eu ffurf eu tynnu. Am fwy o wybodaeth am deneuo gweler Thinning Practice:
Mae dwyn y cynhaeaf ymlaen neu ohirio cynhaeaf olaf y cnwd yn enghraifft
arall o newid amseriad yr allbwn.

Yn y llifau arian a ddangosir mewn melyn yn Nhabl 2, caiff amseriadau refeniw’r
coed eu newid yn ôl y gwaith teneuo. Mae’r opsiwn o ran teneuo yn yr ucheldir
yn cynhyrchu 50m3 yr hectar o goed a gynaeafir ym mlwyddyn 26, 49 m3 yr
hectar ym mlwyddyn 32 a 430 m3 yr hectar yn y cynhaeaf olaf ym mlwyddyn 50.
Mae’r opsiwn o ran teneuo yn yr iseldir yn cynhyrchu 56m3 yr hectar ym
mlynyddoedd 25 a 30 ac yna 346 m3 yr hectar yn y cynhaeaf olaf ym
mlwyddyn 40.

Amrywio’r
ffrydiau
refeniw

Yn gynyddol, mae marchnadoedd o fudd amgylcheddol yn dod yn ffynhonnell
bwysig o refeniw amgen o goetiroedd. Atafaelu carbon yw’r unig fudd
amgylcheddol y gellir ei fasnachu yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Mae Cod
Carbon y Coetiroedd yn cynnig marchnad i gredydau am y carbon a gaiff ei
atafaelu gan brojectau coedwigo. Gelwir y credydau am dunnell o garbon a
atafaelir gan brosiect coedwigo’n unedau gwerthiant arfaethedig (PIU). Mae nifer
yr unedau gwerthiant arfaethedig sydd ar gael i’w gwerthu gan brosiect yn
dibynnu ar ddilysu annibynnol (sy’n golygu cost oddeutu £1,000 y project).

Yn y llif arian a ddangosir mewn oren yn Nhabl 2, ychwanegir refeniw
ychwanegol o werthu unedau gwerthiant arfaethedig (PIU). Bydd opsiwn coed
conwydd yr ucheldir yn cynhyrchu 184 PIU dros 50 mlynedd y cylchdro a bydd
opsiwn coed conwydd yr iseldir yn cynhyrchu 182 PIU dros 40 mlynedd y
cylchdro. Ar hyn o bryd mae PIU yn gwerthu am oddeutu £7 y PIU a gellir eu
gwerthu cyn i’r project gael ei ddilysu (gallai hynny fod yn syth ar ôl plannu’r
coed). Yn y llif arian gostyngol isod, mae’r rheini wedi’u hamserlennu i’w
gwerthu ym mlwyddyn 2 am bris o £7 y PIU.

Mae’n hawdd trosi refeniw gwell neu amgen y pedair strategaeth yn llif arian gostyngol fel y dangosir yn Nhabl 2. O’i gymharu, gwerth presennol net (NPV) opsiwn yr ucheldir
yw £2,899 yr hectar ac NPV opsiwn yr iseldir yw £3,178 yr hectar a hynny’n seiliedig ar y refeniw a ragwelir a chostau tybiedig y ddau gynllun plannu enghreifftiol a ddisgrifir yn y
Financial Evaluation of Afforestation Projects - Basic Steps.
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Tabl 2: Llif arian gostyngol addasedig (£ yr hectar). Cyfrifir gwerth presennol y refeniw a’r costau trwy ddefnyddio cyfradd ostyngol o 3%.
Disgrifiad

Opsiwn coed conwydd yr ucheldir
Costau PV

1

Blwyddyn

1-4
1-12
50
60
40
50
25
26
31
32
40
50
2
40
50

Ffensio, paratoi’r tir, plannu, chwynnu a phlannu coed yn lle coed newydd marw
Ffensio, plannu, cynnal a chadw a thaliad premiwm
Prif gnwd coed (opsiwn yr iseldir)
Prif gnwd coed (opsiwn yr ucheldir)
Prif gnwd coed (opsiwn yr iseldir)
Prif gnwd coed (opsiwn yr ucheldir)
Y teneuo cyntaf ar y coed (opsiwn yr iseldir)
Y teneuo cyntaf ar y coed (opsiwn yr ucheldir)
Yr ail deneuo ar y coed (opsiwn yr iseldir
Yr ail deneuo ar y coed (opsiwn yr ucheldir
Prif gnwd coed (opsiwn yr iseldir)
Prif gnwd coed (opsiwn yr ucheldir)
Gwerthiant carbon
Prif gnwd coed (opsiwn yr iseldir)
Prif gnwd coed (opsiwn yr ucheldir)

Crynodeb
Cynyddu maint:
yr allbwn

Marchnata’r
allbwn
yn well
Newid amseriad
yr allbwn

Arallgyfeirio’r
ffrydiau
refeniw

Grantiau PV

1

Refeniw

Refeniw

8,675

Opsiwn coed conwydd yr iseldir
Costau PV1

Refeniw

Refeniw

12,057

2,750

14,563

4,465

1,000

478

983

405

5,914

1,813

1,274
8,670

1,237
2,658

8,675
9,194

9,194
13,057

2,216

17,647

4,026

878

407

860

334

7,371
1,407

1,681
1,366

10,425

2,378

Opsiwn conwydd yr ucheldir
Cyfanswm gwerth presennol y costau
Cyfanswm gwerth presennol taliadau grantiau
Cyfanswm gwerth presennol y refeniw
Gwerth presennol net
Cyfanswm gwerth presennol y costau
Cyfanswm gwerth presennol taliadau grantiau
Cyfanswm gwerth presennol y refeniw
Gwerth presennol net
Cyfanswm gwerth presennol y costau
Cyfanswm gwerth presennol taliadau grantiau
Cyfanswm gwerth presennol y refeniw
Gwerth presennol net
Cyfanswm gwerth presennol y costau
Cyfanswm gwerth presennol taliadau grantiau
Cyfanswm gwerth presennol y refeniw
Gwerth presennol net

Grantiau PV1

8,675
9,194
2,216
2,737
8,675
9,194
8,675
4,026
8,675
9,194
2,422
2,943
8,675
9,194
3,744
4,265

1

Cafwyd gwerth presennol y costau a’r taliadau grantiau o’r llif arian gostyngol yn Nodyn Canllaw un. Cewch esboniad o’r costau hynny yn y nodyn hwnnw.

2

Cyfrifir gwerth presennol y refeniw gyda’r fformiwla canlynol: PV = [gwerth refeniw neu gost yn y dyfodol] / [(1 + cyfradd ostyngol a fynegir fel rhif degol) ^ flwyddyn i’r dyfodol]

Opsiwn conwydd yr iseldir
8,675
9,194
2,750
3,271
8,675
9,194
8,675
5,833
8,675
9,194
2,696
3,216
8,675
9,194
3,895
4,415

Byddai’r pedair strategaeth yn gwella’r refeniw ac yn y pen draw byddent yn cynyddu gwerth presennol net opsiwn yr iseldir. Byddai’r holl strategaethau (heblaw am gynyddu’r allbwn
trwy oedi cyn cynaeafu) yn gwella’r refeniw ac yn y pen draw byddent yn cynyddu gwerth presennol net opsiwn yr iseldir. Yn ôl yr enghraifft hon, arallgyfeirio’r ffrydiau incwm trwy
werthu carbon yw’r strategaeth orau i opsiynau’r ucheldir a gwella marchnata’r allbwn yw’r strategaeth orau i opsiwn yr iseldir.
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Canllawiau Ymarferol a Chyngor
Yn y nodyn canllaw hwn dangoswn sut mae amcangyfrif
refeniw o gynhyrchion coedwigaeth ar gyfer projectau
coedwigo. Mae’r strategaethau sydd yma i wella refeniw
mentrau coedwigaeth yn berthnasol i amrywiaeth eang o
brojectau. Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn gymorth i chi
ymgymryd â diwydrwydd dyladwy rhagarweiniol wrth
ystyried a ddylid dechrau 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 coedwigaeth.

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 Rhoi cyfrif am amser
05 Dulliau amgen i wneud gwerthusiad ariannol o
goedwigaeth
06 Ymgorffori Ansicrwydd a Risg

Technical Information
Mae’r offeryn ar-lein Ecological Site Classification (Forest Research) ar gael ar: www.forestdss.org.uk/geoforestdss
Mae meddalwedd Forest Yield (Comisiwn Coedwigaeth) ar gael ar: www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/forest-yield
Timber Price Indices. Data to September 2020. Forest Research 2020. Ar gael ar:
www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/statistics/statistics-by-topic/timber-statistics/timber-price-indices
Thinning Practice: A Silvicultural Guide. Kerr, G. and Haufe, J. Forestry Commission 2011
Mae mwy o wybodaeth am y Cod Carbon Coetir a’r gyfrifiannell carbon ar gael ar: www.woodlandcarboncode.org.uk

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.

Cyhoeddwyd gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.
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