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Comisiynwyd Woodknowledge Wales gan 
Lywodraeth Cymru i baratoi strategaeth 
ar gyfer integreiddio cadwyn gyflenwi 
diwydiannau coedwig Cymru ag adeiladu â 
phren oddi ar y safle.  Mae’r ddogfen hon 
yn darparu cynllun gweithredu strategol 
ar gyfer trawsnewid y defnydd o bren 
adeiladu a dyfir gartref ar gyfer adeiladu tai 
a helpu i gyflawni dyheadau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae’r camau gweithredu’n ceisio cynyddu 
integreiddio’r gadwyn gyflenwi, annog 
canolbwyntio ar gynnyrch adeiladu gwerth 
uchel a mynd i’r afael â’r diffyg plannu 
coed yng Nghymru dros amser. 

Mae Woodknowledge Wales yn hyrwyddo 
trawsnewid Cymru i fod yn genedl 
goedwig gwerth uchel.  Ein diben yw 
datblygu’r sector diwydiannau coedwig 
er mwyn gwella’r amgylchedd naturiol ac 
adeiledig, creu swyddi ystyrlon a dymunol 
gan fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ar 
yr un pryd. 

Mae Woodknowledge Wales yn gynghrair 
agored a chydweithredol. Mae’r camau 
gweithredu arfaethedig yn deillio o’n 
haelodau ac yn ganlyniad i ddysgu mewn 
nifer o weithdai, fel y prosiect ymchwil 

Cartrefi Cynhenid dan arweiniad Cyngor 
Sir Powys a datblygiadau tai a ddarparwyd 
gan ein haelodau ledled Cymru.  

Ers lansio yn 2016, rydym wedi ysgogi 
galw am ddulliau o adeiladu â phren a 
chynnyrch pren. Rydym wedi dangos y 
gall coed Cymru ddiwallu ein hanghenion 
adeiladu. Ond mae llawer mwy o waith 
i’w wneud, yn enwedig yr angen i gryfhau 
cadwyni cyflenwi coedwigaeth a choed 
adeiladu Cymru. 

Bydd y camau gweithredu arfaethedig 
yn gwella ansawdd a chynaliadwyedd 
tai, yn cefnogi ehangu ein sector 
gweithgynhyrchu pren adeiladu a mynd 
i’r afael â’n methiant i blannu coed. 
Nid ydym yn ymddiheuro am eiriol dros 
goedwigaeth gynhyrchiol ac effeithlon 
sy’n diwallu’r galw am bren yn y diwydiant 
adeiladu a marchnadoedd eraill; gan y 
bydd coedwigoedd cymysg modern hefyd 
yn ehangu bioamrywiaeth yr amgylchedd 
naturiol a chynnig cyfleuster hamdden a 
llesiant.    

Mae Cymru ar ganol argyfwng tai. Mae 
rhy ychydig o dai yn cael eu hadeiladu 
ac mae’r cartrefi gaiff eu hadeiladu yn 
aml o ansawdd gwael. Nid yw’r cartrefi 
hyn yn mynd i’r afael â thlodi tanwydd 
ac maent yn arwain at lesiant gwael ar 
gyfer y deilydd. Yn ychwanegol, rhaid 
darparu datrysiadau yn y maes tai bellach 
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yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd. 
Gwyddom mai’r amgylchedd adeiledig 
sydd i gyfrif am 40% o’r allyriadau carbon 
sy’n gysylltiedig ag ynni yng Nghymru ac 
felly mae’n faes gweithredu allweddol.

Mae’n ymddangos hefyd ein bod yn 
cyrraedd y pen draw o ran effeithlonrwydd 
dulliau adeiladu ar y safle confensiynol. 

Mae Cymru ar ganol 
argyfwng tai. Mae rhy 
ychydig o dai yn cael 
eu hadeiladu ac mae’r 
cartrefi gaiff eu hadeiladu 
yn aml o ansawdd gwael. 

“

Mae’r angen i gynyddu darpariaeth a’r 
angen am fwy o sicrwydd perfformiad 
yn ffafrio newid i ddulliau mwy 
gweithgynyrchiedig. Gall Dulliau Modern o 
Adeiladu (MMC), pan maent yn cyd-fynd â 
strategaeth ar gyfer gweithgynhyrchu oddi 
ar y safle, ein helpu i fynd i’r afael go iawn 
â’r argyfwng tai.

Rydym yn cynnig camau gweithredu 
uchelgeisiol sy’n dod â meysydd tai, 
gweithgynhyrchu pren a choedwigaeth 
ynghyd i ecosystem sy’n creu gwerth er 
mwyn darparu’r amgylchedd masnachol 
angenrheidiol ar gyfer buddsoddiad 
sylweddol a chynaledig yn y gadwyn 
gyflenwi.  

Wrth wneud hyn, rydym yn credu y bydd 
Cymru’n ymateb yn rhagweithiol i’r 
argyfwng tai a’r argyfwng hinsawdd, gan 
ryddhau gwerth sylweddol a pharhaol i 
Gymru.
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Tai

Yn ôl pob golwg, pren yw’r deunydd adeiladu 
carbon isel enghreifftiol ar gyfer tai’r 21ain 
ganrif. Mae camau technolegol diweddar 
yn galluogi pren i berfformio’n well na dur, 
sment a phlastig o ran strwythur, ffabrig a 
ffitiad adeiladau taldra isel, canolig ac, yn 
gynyddol, taldra uchel. Mae dur a sment yn 
unig yn gyfrifol am bron i 50% o allyriadau 
carbon y DU. Pan fyddwn yn defnyddio coed a 
dyfir gartref mae’r buddiannau i Gymru o ran 
gwelliant amgylcheddol, twf economaidd a 
chreu swyddi’n amlwg. 

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf o anghenion 
tai yng Nghymru yn dangos bod arnom 
angen adeiladu 8,300 o gartrefi newydd bob 
blwyddyn. Yn 2017-18 adeiladwyd 6,663 o 
gartrefi newydd yng Nghymru gyda 1,876 
ohonynt yn rhai fforddiadwy. 

Pe byddem yn dilyn strategaeth carbon isel yn 
seiliedig ar ddefnyddio pren, fe fyddai angen 
cynaeafu hyd at 200,000m3 o logiau i ddiwallu 
anghenion tai Cymru. Yn 2018, cynaeafwyd 
1.6 miliwn m3 o logiau yng Nghymru y gellid 
eu graddio ar gyfer adeiladu ond sydd, ar 
hyn o bryd, yn mynd i farchnadoedd eraill 
megis pecynnu a ffensio. Dim ond 10% o 
bren adeiladu gaiff ei ddefnyddio i adeiladu 
tai newydd; mae’r 90% sy’n weddill yn cael 
ei ddefnyddio’n bennaf yn y farchnad ôl-ffitio 
(retrofit). 

Mae prosiectau gaiff eu cefnogi gan Raglen Tai 
Arloesol £90m Llywodraeth Cymru yn cynnig 
golwg ar y dyfodol agos ar gyfer tai. Mae’r 
tueddiadau amlwg yn cynnwys symudiad at 
ddulliau oddi ar y safle (cyfeintiol a phaneli), 
ynni gweithredol isel (e.e. safon Passivhaus) 
ynni adnewyddadwy ar y safle a’r defnydd 
helaeth o bren (a dyfir yn aml yng Nghymru) ar 
gyfer strwythur a ffabrig.

Mae adeiladu cartrefi â phren o goedwigoedd 
Cymru yn rhoi cyfle i wella ar yr amcanion a 
amlinellwyd yn Ffyniant i Bawb: Cymru Carbon 
Isel (Mawrth 2019). Mae hyn yn gofyn am 
weithredu i ddal a storio carbon amgylcheddol 
trwy blannu coedwigoedd ac adeiladu cartrefi 
fel storfeydd carbon. Fel y dywed yr adroddiad:

‘Y sector Defnyddio’r Tir, Newid Defnydd Tir a 
Choedwigaeth (LULUCF) yw’r unig un ar hyn 
o bryd sydd â’r gallu i dynnu allyriadau o’r 
atmosffer. Dal a storio carbon atmosfferig drwy 
ffotosynthesis planhigion yw’r unig fecanwaith 
sydd ar gael ac yn gweithio i ‘lanhau’ allyriadau 
o’r gorffennol.’
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Mae’r ecosystem pren coedwigaeth a thai yn 
darparu cyfle unigryw ar gyfer dal, defnyddio a 
storio carbon, ond mae’n rhaid i ni fabwysiadu 
ymagweddau carbon mwy cyfannol a chydol 
oes. 

Mae meddylfryd carbon gydol oes yn gofyn 
i ni ystyried allyriadau gweithredol (gwres a 
golau) ac allyriadau ymgorfforedig (cynhyrchion 

ac adnoddau ar gyfer adeiladu a chynnal a 
chadw) er mwyn osgoi canlyniadau anfwriadol 
o asesu pob un yn unigol. Mae adeilad carbon 
isel yn un sy’n gwneud y defnydd gorau o’r 
adnoddau ar gyfer ei adeiladu a’i ddefnyddio 
yn ystod ei oes. Fel y dangosir yn y siart, 
mae allyriadau ymgorfforedig yn gyfrifol am 
dros 50% o allyriadau carbon gydol oes ac 
eto, ar hyn o bryd, maent yn parhau heb eu 
rheoleiddio. 

Bydd canolbwyntio ar leihau carbon 
ymgorfforedig mewn tai yn ffafrio’r defnydd 
o  ddeunyddiau carbon isel megis pren. Fodd 
bynnag, bydd llawer o fuddiannau cadarnhaol 
eraill yn cael eu hannog megis defnyddio 
deunyddiau ac adnoddau sy’n agos i’r safle 
a mabwysiadu egwyddorion economi cylchol 
mwy effeithlon wrth ddylunio, darparu a 
defnyddio.

Cyf. Asesiadau carbon ymgorfforedig a chydol oes ar gyfer penseiri, RIBA

Swyddfa Warws Preswyl

Adeilad masnachol ar gyfer swyddfa â ffitiad 
Cat A, canol Llundain, Y DU

Sied warws nodweddiadol â gofod swyddfa 
(15% arwynebedd), cyrion Llundain, Y DU

Bloc preswyl â ffitiad mewnol sylfaenol, 
Rhydychen, Y DU
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Mabwysiadu’r ddogfen gan Gyngor 
Adeiladu Gwyrdd y DU (UKGBC), 
Adeiladau Carbon Sero Net: Diffiniad 
Fframwaith (Chwefror 2019) Mae’r 
diffiniad hwn yn darparu fframwaith fydd 
yn gosod y diwydiant ar lwybr cyson tuag at 
gyflawni carbon sero net gydol oes a dylid 
ei roi ar waith ar bob lefel parthed polisi a 
rheoleiddio. 

Lleihau allyriadau carbon gweithredol 
trwy newid Rhan L a Rhan F o Reoliadau 
Adeiladu Cymru er mwyn cyrraedd 
deilliannau sy’n seiliedig ar berfformiad.  
Dylai safon Passivhaus fod yn fandadol erbyn 
2025 ac wedi ei brofi trwy broses orfodol o 
sicrhau ansawdd erbyn 2028. 

Sefydlu canolfan perfformiad adeiladu 
uwch er mwyn cefnogi’r trawsnewid tuag 
at reoliadau sy’n cyd-fynd â deilliannau 
sy’n seiliedig ar berfformiad yn hytrach na’r 
gofynion dylunio.  

Gwneud allyriadau carbon 
ymgorfforedig yn rhan o’r fframwaith 
reoleiddio. Dylid creu lefelau targed ar gyfer 
allyriadau carbon ymgorfforedig o gartrefi 
erbyn 2023. Dylid gwneud lleihau allyriadau 
carbon ymgorfforedig yn orfodol ar gyfer 
prosiectau tai dros £2 filiwn drwy reoleidido 
adeiladau, polisi cynllunio a / neu ei annog 
drwy bolisïau amgen megis trethu carbon.  

Moderneiddio caffael i adlewyrchu’r 
newid yn y maes adeiladu a’r rheidrwydd 
i ddatgarboneiddio ar fyrder.  Mae Dulliau 
Modern o Adeiladu angen  Dulliau Modern 
o Gaffael, sy’n creu galw parhaus am 
bren a dyfir gartref a chynhyrchion gwerth 
ychwanegol. Rydym yn credu y dylid 
sefydlu blaengaredd ar gyfer caffael pren 
o Gymru (drwy gynghrair, consortiwm, 

fframwaith neu bartneriaeth)  i greu’r galw 
angenrheidiol ar gyfer datgloi buddsoddiad 
yng nghadwyn cyflenwi coed adeiladu 
o Gymru. Gwyddom fod y sector dai 
cymdeithasol yn unig yn gyfrifol am dros £1 
biliwn o fuddsoddiad yn economi Cymru a 
gall fod yn rym pwerus ar gyfer newid.  

Ymgymryd â rhaglen uchelgeisiol o 
addysg, hyfforddiant a sgiliau. Rydym 
yn argymell dylunio, datblygu a darparu 
rhaglen achrededig o gyrsiau ar gyfer 
sgiliau, gwybodaeth ac arloesedd sy’n 
symud tuag at garbon sero net gydol oes. 
Grŵp wedi ei gynnull o feysydd diwydiant, 
addysg a’r llywodraeth ddylai ddatblygu 
hyn ac yna ei gaffael y sefydliad sydd â’r 
adnoddau gorau i’w ddarparu.  

Ad-drefnu polisi tai cymdeithasol 
drwy, er enghraifft, roi lwfansau a gwobrau 
ychwanegol i’r adeiladwyr tai, cwmnïau 
adeiladu a’r gweithgynhyrchwyr hynny sy’n 
cyflawni deilliannau seiliedig ar berfformiad 
mewn perthynas â charbon sero net gydol 
oes.  

Blaengareddau polisi lleol. Mae Polisi 
Annog Pren Powys yn enghraifft ardderchog 
o awdurdod lleol yn chwarae rôl arweiniol 
ragweithiol, gan helpu i greu amgylchedd 
sy’n ffafrio buddsoddi yn y gadwyn 
gyflenwi.  Mae’r tai cymdeithasol cyntaf 
i’w hadeiladu gan Gyngor Sir Powys ers 
30 mlynedd yn enghraifft o’r polisi hwn ar 
waith. Bydd Prosiect The Bowling Green 
yn Y Drenewydd yn cael ei adeiladu gyda 
phren strwythurol a dyfwyd yng Nghymru, 
deunydd inswleiddio o ffibr pren a ffenestri 
pren.  Dylai awdurdodau eraill wneud yr un 
peth a rhoi strategaethau cyffelyb ar waith 
neu ymuno â Chyngor Sir Powys er mwyn 
creu effaith sylweddol yn lleol.

Camau gweithredu ar gyfer Tai
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Gweithgynhyrchu 
â phren

Mae cartrefi pren yn lles i ni ac i’r 
amgylchedd. Profwyd bod gan fframiau 
pren yr ansawdd angenrheidiol i gyflawni 
lefelau perfformiad Passivhaus ac mae 
gan 83% o gartrefi newydd yn Yr Alban 
fframiau pren. Mae gan un o bob tri thŷŷ 
newydd yng Nghymru ffrâm bren erbyn 
hyn.

Mae adeiladu gyda ffrâm a phaneli pren 
yn ddull adeiladu sydd wedi hen sefydlu 
yng Nghymru ar gyfer adeiladau isel. 
Cafodd dros 3,250 o gartrefi pren eu 
gweithgynhyrchu yng Nghymru yn 2018. 
Mae fframiau pren a gynhyrchwyd yng 
Nghymru ar gyfer tai cymdeithasol wedi 
tyfu o 445 uned yn 2016 i 752 yn 2018, 
cynnydd o 69%. Amcangyfrifir bod 350 o 
swyddi uniongyrchol yn y sector fframiau 
pren yng Nghymru.  

Nodweddir y sector fframiau pren 
yng Nghymru gan nifer (dros 20) o 
gwmnïau bach â lefelau cymharol isel o 
awtomeiddio.  Mae’r sector yn gweithredu 
ar gyfradd elw isel iawn ond mae’n 
ystwyth, greadigol ac yn croesawu newid.  
Rydym yn credu fod gan y cwmnïau 
Cymreig hyn ran allweddol i’w chwarae 
wrth symud tuag at dai carbon sero net 
gydol oes mewn ffordd sy’n briodol i 
Gymru, yn fasnachol gadarn a chynaliadwy 
yn y tymor hir.  

Profwyd bod pren o Gymru yn addas i 
bwrpas ar gyfer fframiau strwythurol tai 
a gynhyrchir oddi ar y safle.  Ond gellid 
defnyddio pren cartref ar gyfer llawer mwy 
na’r ffrâm er mwyn gwella cynaliadwyedd 
a pherfformiad tai yng Nghymru. Gellir 

gosod ffenestri pren perfformiad uchel  yn 
lle ffenestri uPVC. Gellir gosod deunydd 
ffibr pren yn lle deunydd inswleiddio a 
wnaed drwy brosesau petrocemegol er 
mwyn gwella perfformiad thermol ac 
ansawdd yr amgylchedd mewnol. Mae gan 
gladin pren allanol garbon ymgorfforedig 
sylweddol is nag atebion atal glaw eraill, 
megis bric. 

Mae technoleg newydd hefyd yn ysbrydoli 
sylw o’r newydd ar bren. Mae cynnyrch 
pren a beirianwyd megis Pren Traws 
Laminedig (CLT) yn galluogi pren i fod 
yn gystadleuol wrth adeiladu adeiladau 
uchder canolig ac efallai rhai adeiladau 
uchel. Mae Pren Traws Laminedig hefyd 
yn dod yn fwy amlwg ym maes adeiladu 
modylol taldra isel.
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Gweithgynhyrchu 
â phren

Creu strategaeth ddiwydiannol ar 
gyfer er mwyn sicrhau y caiff pren ei drin 
fel y deunydd diwydiannol amlycaf mewn 
byd sydd angen datgarboneiddio ar fyrder. 
Mae gan goedwigaeth fasnachol lawer o 
fuddiannau cymdeithasol, amgylcheddol 
a diwylliannol ond ei brif bwrpas yw creu 
adnodd ar gyfer diwydiant. Fel dur, dylai 
pren fod yn rhan o bortffolio diwydiannol 
Llywodraeth Cymru.  

Sefydlu canolfan genedlaethol ar 
gyfer adeiladu â phren er mwyn helpu 
i drawsnewid Cymru i Genedl Goedwig 
sy’n arwain y byd. Byddai canolfan o’r 
fath yn darparu’r adnoddau ar gyfer 
cefnogi arloesedd ac yn ysbrydoliaeth ar 
gyfer sefydlu cyfleusterau prosesu sy’n 
ychwanegu gwerth. Credwn mai grŵp 
arwain diwydiannol a ffurfiwyd yn  
benodol ar gyfer y diben ddylai arwain y 
ganolfan hon.

Creu manyleb safonol ar gyfer 
tai â ffrâm bren er mwyn gwella 
effeithlonrwydd cwblhau’r gwaith, 
ansawdd y deilliant a lleihau costau. Byddai 
manyleb o’r fath yn galluogi diwydiant 
gwasgaredig sy’n seiliedig ar gwmnïau o 
faint canolig a bach i weithredu fel ffatri 
fawr, yn cynhyrchu allbwn safonedig ond 
sydd hefyd â’r fantais o barhau’n hyblyg a 
gwydn yn wyneb amrywiadau mewn galw.  
Dylid penderfynu ar y fanyleb hon ar gyfer 
carbon gweithredol isel  (e.e. Passivhaus) a 
charbon ymgorfforedig isel gan ganiatáu 
i ddylunio, creadigrwydd a hyblygrwydd 
addasu i wahanol ofynion esthetig. Yn 
hollbwysig, byddai manyleb safonol ynghyd 
â phroses sicrhau ansawdd yn galluogi 
symud cyflenwadau’n gyflym ac yn rhoi’r 
sicrwydd angenrheidiol o safbwynt galw i 
ddatgloi buddsoddiad mewn prosesau sy’n 
ychwanegu gwerth.    

9



Yn wahanol i ffermio, 
dim ond cefnogaeth 
ar gyfer sefydliad 
cychwynnol y 
planhigfeydd sydd ei 
angen ar goedwigaeth, 
a gall fod yn hunan 
gynhaliol wedi 10-20 
mlynedd. 

“
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Mae coed yn tynnu carbon o’r amgylchedd, 
maen nhw’n creu ocsigen, yn helpu i 
lanhau’r aer a dŵr, yn helpu i leihau 
llifogydd a gwyddom eu bod yn lles i’n 
hiechyd corfforol a meddyliol. Mae traean 
o allyriadau carbon yn digwydd o ganlyniad 
i newid yn nefnydd tir. Mae coedwigoedd 
yn rhan o’r ateb i’r newid yn yr hinsawdd 
ond mae Cymru’n genedl sydd wedi ei 
datgoedwigo. Dim ond 15% o’n tir sy’n 
goedwig o’i gymharu â chyfartaledd Ewrop 
o 37%. 

Nid oes gwastraff wrth brosesu coed. 
Caiff tua 55% o foncyff ei droi’n bren 
wedi’i lifio, mae’r gweddill yn cyrraedd 
marchnadoedd eraill megis biomas ar gyfer 
ynni a chynhyrchion panel. Mae cwmni sy’n 
arweinydd byd mewn gweithgynhyrchu 
MDF a bwrdd gronynnau wedi ei leoli yng 
Nghymru sy’n cyflogi tua 600 o bobl. Gyda 
buddsoddi strategol gallem wneud cymaint 
mwy.   

Rhai cynhyrchion adeiladu eraill y gellid 
eu gwneud o’r coed conwydd sy’n tyfu 
yng Nghymru yw Pren Traws Laminedig, 
Glulam, Brettstapel, Bwrdd Llinynnol (OSB), 
inswleiddio ffibr pren, a deunyddiau gwaith 
saer mewnol ac allanol. 

Oherwydd prisiau isel ar gyfer pren yn y 
gorffennol, ychydig o fusnesau Cymreig 
sydd wedi buddsoddi mewn technoleg 
sy’n ychwanegu gwerth. Gyda chynnydd 
ym mhrisiau cyfanwerthu pren a’r galw 
cynyddol o farchnadoedd carbon isel 
sy’n esblygu, mae’n amlwg bod angen 
buddsoddiad o’r fath. 

Mae gan Gymru tua 300,000 hectar o 
goedwigoedd. Llywodraeth Cymru sy’n 
berchen ar hanner hyn gyda Chyfoeth 

Naturiol Cymru yn eu rheoli ar gyfer llawer 
o fuddiannau yn cynnwys cyflenwad pren 
cynhyrchiol. Mae’r hanner arall yn eiddo 
i berchnogion preifat. Yn 2018, cafodd 
1.6 miliwn m3 o goed eu cynaeafu yng 
Nghymru gan greu £530 miliwn ar gyfer 
ein heconomi  a chefnogi swyddi ar gyfer 
rhwng 8,500 a 11,300 o bobl sy’n plannu, 
cynaeafu, rheoli a phrosesu pren. Mae 
hyn gyfwerth â 4 swydd werdd ar gyfer 
pob 100 hectar o goedwig a reolir, neu 6 
swydd werdd am bob 1000m3 o bren a 
gynaeafwyd.

Mae’r DU yn mewnforio dwy ran o dair o’r 
pren sydd ei angen arni, caiff y gweddill 
ei gyflenwi gan gyflenwyr cartref. Dim 
ond China sy’n mewnforio mwy o bren 
na’r DU. Ym maes adeiladu caiff 80% 
o’r pren a ddefnyddir ei fewnforio.  Mae 
Woodknowledge Wales wedi cyfrifo 
bod angen 45,000 hectar ychwanegol o 
goedwig gynhyrchiol ar Gymru, er mwyn 
cynhyrchu digon o bren i ddiwallu’r galw 
cyfredol gan y diwydiant adeiladu heb 
ddargyfeirio o farchnadoedd eraill. Er mwyn 
cyflawni hyn mae angen buddsoddiad 
cyfalaf o £250 miliwn dros y 10 mlynedd 
nesaf. 

Yn wahanol i ffermio, dim ond cefnogaeth 
ar gyfer sefydliad cychwynnol y 
planhigfeydd sydd ei angen ar goedwigaeth, 
a gall fod yn hunan gynhaliol wedi 10-20 
mlynedd. 

Coedwigaeth
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Yn 2018/19 roedd cefnogaeth Llywodraeth 
Cymru ar gyfer plannu coed yn £1 miliwn, 
fyddai’n ddigon ar gyfer sefydlu tua 200 
hectar newydd. Yn y cyfnod hwn roedd 
diddordeb  gan dirfeddianwyr cofrestredig 
ar gyfer 1,800ha a datganiad targed gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer plannu 2,000 
hectar newydd bob blwyddyn. O ran 
coedwigaeth mae bwlch mawr rhwng y 
dyheadau a’r ymrwymiad. Yn yr un cyfnod 
roedd y gefnogaeth gyhoeddus i ffermio 
oddeutu £300 miliwn. 

Mae’r tebygolrwydd o golli cymorthdaliadau 
ffermio’r UE wedi i’r DU adael yr UE 
yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i 
ailstrwythuro defnydd tir yng Nghymru. 
Mae’n hanfodol bod cynhyrchu pren yn 
cael cymaint o bwysigrwydd â chynhyrchu 
bwyd cynaliadwy. Mae’r newid sylfaenol 
yn ein cymdeithas, sy’n angenrheidiol 
ar gyfer symud i ffwrdd o gynhyrchion 
carbon dwys, yn mynnu bod dewisiadau 
carbon isel amgen ar gael. Mae pren 
yn adnodd strategol allweddol ar gyfer 
gweithgynhyrchu yn y dyfodol.

Ar gyfartaledd yn y DU mae pob un 
ohonom yn defnyddio tua 1m3 o gynnyrch 
coedwig yn flynyddol. Gellir rhagfynegi y 

bydd y defnydd hwn yn cynyddu wrth i ni 
symud o economi tanwydd ffosil at fio-
economi. O dderbyn bod Cymru’n cynaeafu 
tua ½ m3 o goed ar gyfer pob person yn 
flynyddol, dylai dyblu ein cynhwysedd 
cynhyrchu fod ar derfyn isaf ein huchelgais. 
Awgryma hyn gynnydd yn yr arwynebedd 
coedwig o dros 100,000 hectar, fyddai’n 
rhoi 19% o arwynebedd coedwig i Gymru 
(dim ond hanner cyfartaledd Ewrop o hyd). 
Gyda’r galw byd-eang am goed yn debygol 
o dreblu yn y degawdau nesaf mae’n 
amlwg bod Cymru angen tyfu mwy o goed 
er mwyn cynhyrchu mwy o bren.  

Mae Cymru wedi methu plannu coed dros 
amser er y gosodwyd nifer o dargedau 
plannu. Disgwylir i’r coed sydd ar gael ar 
gyfer eu cynaeafu ostwng o 1.6 miliwn 
m3 heddiw, i lai na 1.0 miliwn m3 erbyn 
2040 gyda chanlyniadau difrifol ar gyfer 
diwydiant. O 2014 hyd at 2018, cafodd 
400 hectar newydd goed conwydd a 1,200 
hectar newydd o goed llydanddail eu 
plannu yng Nghymru. Caiff y gymhariaeth 
â’r Alban ac Iwerddon ei dangos yn y 
siart. Mae’n amlwg nad targedau yw’r 
ateb. Rydym yn argymell canolbwyntio ar 
weithredu. 

Creu coetiroedd newydd 2014-2018
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Creu strategaeth blannu radical er 
mwyn bod yn hunangynhaliol o safbwynt 
ein hanghenion pren. Gellir cyflawni hyn 
trwy fodelau ariannu arloesol a thrwy 
ddiwygio’r Asesiad Effaith Amgylcheddol 
a phrosesau ymgeisio. Mae ein 
hargymhellion yn cynnwys:  

• buddsoddiad uniongyrchol er mwyn 
unioni’r cydbwysedd rhwng ffermio a 
choedwigaeth,

• creu cynllun gwrthbwyso carbon Cymru a

• sefydlu cynllun pensiwn coedwig 
cenedlaethol i roi cyfran glir mewn 
coedwigaeth yng Nghymru i ddinasyddion.  

Gwneud y gorau o Ddal, Defnyddio 
a Storio Carbon. Mae ehangu 
coedwigoedd Cymru a’r defnydd o 
bren Cymreig ar gyfer adeiladu cartrefi 
fforddiadwy, iach y mynd law yn llaw. 
Dylai hyn felly fod yn flaenoriaeth 
allweddol gan Lywodraeth Cymru ar 
draws ei phortffolios amgylcheddol, tai 
ac arloesi. Mae defnyddio pren adeiladu 
cartref yn gwneud y gorau o’i fanteision 
amgylcheddol drwy greu storfa garbon 
yn yr amgylchedd adeiledig a hefyd drwy 
gymryd lle deunyddiau amgen carbon 
uchel fel concrid a bric. Yn unol â rheolau 
cytunedig, rhyngwladol ar gyfrifo carbon, 
dim ond pren a dyfir yng Nghymru y gellir 
ei briodoli i dargedau carbon Cymru. Mae 
hyn yn creu gyrrwr cryf ar gyfer defnyddio 
pren cartref mewn adeiladau.  Ar hyn o 

bryd dim ond tua 50,000m3 o bren Cymru 
gaiff ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu 
o’i gymharu â’r amcangyfrif cyfanswm 
defnydd o 300,000m3.  Fel rhan o’r 
Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI) 
mae pren ar gyfer ei losgi (y lleiaf effeithlon 
o ran carbon) derbyn cymhorthdal ond nid 
pren ar gyfer adeiladu (y mwyaf effeithlon 
o ran carbon). Dylai Llywodraeth Cymru 
ystyried cyflwyno taliad ar gyfer pren lleol 
mewn adeiladau –  Cymhelliant Adeiladu 
Adnewyddadwy (RCI)

Datblygu model carbon er mwyn deall i 
ba raddau y bydd ehangu coedwigaeth a 
defnyddio pren i adeiladu yn helpu Cymru 
gyrraedd ei thargedau lleihau carbon yn 
ogystal â darparu gwybodaeth ar gyfer 
strategaethau ymyrryd y gadwyn gyflenwi.  

Cefnogaeth fusnes wedi ei thargedu 
ar gyfer proseswyr bach a chanolig. 
Trwy ganolbwyntio ar bren wedi’i lifio 
ar gyfer y farchnad nwyddau adeiladu, 
mae’n hanfodol peidio ag anwybyddu 
rôl y proseswyr, canolig, bach a meicro. 
Mae’r busnesau hyn o bwys strategol, 
wedi eu gwreiddio mewn cymunedau 
Cymreig, maent yn hanfodol er mwyn 
meithrin diwylliant pren Cymreig sy’n 
gydran hanfodol o ddod yn Genedl 
Goedwig. Gyda chefnogaeth wedi ei 
thargedu, gall y busnesau hyn ddatblygu i 
gynhyrchu cynnyrch pren modern â gwerth 
ychwanegol uchel sy’n sylfaen ar gyfer 
economi gynaliadwy yn y dyfodo

Camau gweithredu ar gyfer 
Coedwigoedd Cymru
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Mae’r byd yn symud tuag at ddyfodol 
ansicr iawn. Bydd newid hinsawdd, gaiff 
ei yrru gan allyriadau carbon, yn effeithio 
ar gadwyni cyflenwi rhyngwladol mewn 
ffyrdd na ellir eu rhagweld. Disgwylir i dwf 
economaidd ledled y blaned a chynnydd 
yn y boblogaeth, a amcangyfrifir i gyrraedd 
penllanw o 10 biliwn erbyn diwedd y ganrif 
hon, yrru galw byd-eang am bren a fydd yn 
treblu. Gallai symud oddi wrth adnoddau 
ffosil at fio-economi wthio’r galw tu hwnt 
i hynny hyd yn oed. Mae pren yn adnodd 
diwydiannol allweddol ar gyfer 21ain ganrif 
gynaliadwy a does neb yn amau’r rhan y 
gall ehangu coedwigaeth ei chwarae wrth 
helpu i liniaru’r newid yn yr hinsawdd.  

Mae gan Gymru ddeddfwriaeth 
cynaliadwyedd sy’n flaenllaw yn y byd ac 
mae’n hyrwyddo twf gwyrdd sylfaenol sy’n 

Casgliad

seiliedig ar ein hadnoddau naturiol. Drwy’r 
Rhaglen Tai Arloesol, mae’n amlwg bod 
Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r defnydd 
o bren ar gyfer adeiladu ac yn arbennig 
pren o goedwigoedd Cymru. Ond nid 
ydym yn plannu digon o goed ac nid 
ydym yn hwyluso buddsoddiad digonol 
mewn prosesau ychwanegu gwerth yng 
nghadwyni cyflenwi coedwigaeth a phren.  

Y cam nesaf yw gwneud y cysylltiadau 
rhwng y galw am dai, gweithgynhyrchu 
pren a’n mentrau coedwig. Credwn y 
bydd y camau gweithredu sydd wedi’u 
cynnwys yn yr adroddiad hwn yn creu’r 
sicrwydd o ran y galw a’r optimistiaeth o 
ran y cyflenwi sy’n angenrheidiol er mwyn 
i Gymru arwain y byd ym maes tai carbon 
sero net gydol oes drwy ddatblygu ein 
diwydiannau coedwig yn gyflym.  



“Yr adeg orau i 
blannu coed oedd 
30 mlynedd yn ôl. 
Yr adeg orau ond 
un yw nawr.”

Mae Woodknowledge Wales yn hyrwyddo’r gwaith o ddatblygu diwydiannau seiliedig 
ar goed er mwyn cynyddu ffyniant a llesiant yng Nghymru.

Mae Woodknowledge Wales yn gynghrair draws-sector annibynnol.

I gael rhagor o wybodaeth am waith Woodknowledge Wales neu i wneud ymholiadau 
ynghylch aelodaeth, ewch i www.woodknowledgewales.co.uk neu gysylltu â: gary.
newman@woodknowledgewales.co.uk
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