
 

 

 

Amlinelliad o brosiect 'Nwyddau o'r Goedwig' 

 

Daw coetiroedd cymunedol o bob lliw a llun, o blanhigfeydd coniffer i goed llydanddail naturiol 

hynafol, o ychydig erwau i gannoedd o erwau, yn ardaloedd gwledig neu drefol.  

Nodwedd allweddol o fewn coetir cymunedol yw bod rhai o'r amcanion sydd ynghlwm â rheoli'r 

coetir, neu bob un ohonynt, wedi'u hysgrifennu gan bobl leol sydd â diddordeb brwd yn y coetir 

hwnnw. Nodwedd ddiffiniol arall yw bod y buddion a ddaw o reoli'r coetiroedd yn cael eu rhannu. 

Yn fwyfwy, mewn ymateb i'r sefyllfa economaidd a'r awydd i wneud defnydd gwell o'r adnoddau 

naturiol mewn ardaloedd lleol, mae'r grwpiau Coetiroedd Cymunedol yn cynhyrchu ac yn gwerthu 

'Nwyddau o'r Goedwig' - coed ar gyfer adeiladu, llochesi ac adeiladau, coed tân, siarcol, cynnyrch 

prysgoed, helyg i greu basgedi, bwydydd gwyllt a gwasanaethau megis teithiau cerdded i chwilota, 

dod o hyd i ffyngau a gweithgareddau hamdden eraill. 

Mae Llais y Goedwig yn sefydliad rhwydwaith sy'n ymateb i ddymuniadau ac anghenion ein 

haelodau. Mae'r anghenion cymorth a ddaethpwyd ar eu traws yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf 

wedi cael eu nodweddu gan angen am gymorth ym maes marchnata a gwerthu cynnyrch. Mae hyn 

yn rhannol oherwydd y cynnydd mewn proffil mae Dewis Gwyllt a phrosiect Star-tree, mae LlyG 

wedi bod ynghlwm â nhw, wedi ei roi i gynnyrch nad ydynt yn goed neu gynnyrch 'gwyllt' o 

goedwigoedd. 

Nid yw datblygu a pheilota llwyfan marchnata ar-lein ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau gan 

Goetiroedd Cymunedol yng Nghymru mor syml ag y mae'n ymddangos, os ydyn ni eisiau gwneud 

mwy na dim ond datblygu siop.  

Er mwyn i farchnad lwyddo mewn amgylchedd lle mae siopa ar-lein a 'phyrth' lleol a rhanbarthol 

ymledu, mae angen iddi fod yn seiliedig ar egwyddorion ariannol a chynaliadwy cadarn, a llenwi 

bwlch amlwg neu benodol yn y farchnad, ac yn rhwydd i'w rheoli ar ôl i'r prosiect ddod i ben gan 

wynebu cyn lleied o gostau cynnal a chadw â phosibl. Rydym angen dysgu o brofiad a gafwyd o 

lwyfannau blaenorol, a gwella'r hyblygrwydd wrth ymateb i amodau a blaenoriaethau sy'n newid.  

Rydym wedi paratoi prosiect 12 mis fydd yn digwydd mewn dau gam 

Cam 1 - Gorffennaf 2022 tan Ragfyr 2022 

• Ymchwil sy'n bodoli a llwyfannau'r gorffennol - beth sy'n gweithio/a weithiodd a pham neu 

pham ddim, cwmpas a chyrhaeddiad y llwyfannau, y mas critigol sydd ei angen er mwyn 

goroesi. 



• Mae ymchwil yn arwain at lunio adroddiad sydd ar gael i bob menter gymunedol yng 
Nghymru sydd eisiau datblygu llwyfannau ar-lein 

• Dod o hyd i'r cymorth presennol sydd ar gael i Grwpiau Coetiroedd Cymunedol unigol o ran 
datblygu busnes a marchnata digidol, er mwyn i nwyddau o'r goedwig gynrychioli 
gwasanaeth holistig i helpu grwpiau i ddatblygu eu gwefannau eu hunain, a bwydo i mewn 
i'r prif lwyfan marchnata, a chysylltu ag o, os yw hynny'n briodol.  

• Ymchwil fanwl ar gynnyrch - beth mae Grwpiau Coetir Cymunedol yn eu cynhyrchu, a beth 
maen nhw eisiau ei werthu. Beth fyddai'r cymorth mwyaf addas ar eu cyfer  

• Cydgynlluniau marchnata a brandio 
• Gweithio gyda FSC a Soil Association i ddatblygu a dechrau cynllun ardystio grŵp ar gyfer 

coetiroedd cymunedol sydd wedi'u cysylltu â'r llwyfan i ychwanegu gwerth a rhoi hwb i 
hyder oran y cynnyrch sy'n cael ei werthu 

• Datblygu llwyfan marchnata sy'n ymateb i anghenion Grwpiau Coetiroedd Cymunedol yng 
Nghymru, a'i roi ar waith   

Cam 2 Ionawr 2023 - Mehefin 2023 

• Lansio llwyfan 

• Datblygu cydgynlluniau marchnata a brandio dewisol fel rhan o'r llwyfan 
• Gweithio gyda'r rhai sy'n defnyddio'r llwyfan i ddatblygu ffordd o ymwneud â'r prosiect a'r 

llwyfan 
• Cynnig a chyflwyno rhaglen hyfforddi er mwyn datblygu sgiliau marchnata 
• Defnyddio ymchwil i brofi ffyrdd o ddatblygu a marchnata'r llwyfan. Cylch chwe mis o 

fonitro, adolygu ac addasu er mwyn dod a'r prosiect i ben gyda model ymarferol. 


