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Cadwyni cyflenwi coed lleol yn cefnogi 
cyflogaeth yn yr economi wledig 
 

Er mwyn i fentrau bach sy'n defnyddio coed ffynnu 
a gwneud y mwyaf o'u cyfraniad i'r economi leol 
mae angen mynediad dibynadwy arnynt at bren o 
ansawdd mewn llwythi o faint addas. Ar hyn o bryd, 
mae strategaethau gwerthu ar gyfer y rhan fwyaf o 
goedwigaeth fasnachol yn atal gwerthiannau coed 
sy'n sefyll ar raddfa fach gan fod y rhan fwyaf o'r 
llwythi ar gyfer ardaloedd mwy ac yn 
anghymeradwyo cynigion consortiwm y gellid eu 
defnyddio i rannu'r logiau rhwng sawl menter.  
 
Mae'r astudiaeth achos hon yn disgrifio un 
gwerthiant coed sy'n sefyll ar raddfa fach, y cedwid 
cofnodion gofalus o werthiannau logiau o 0.5 ha o 
goetir coniffer aeddfed ar ei gyfer. Dosbarthwyd y 
logiau i gymuned glos o ddefnyddwyr coed yn 
gweithredu cadwyni cyflenwi a gyrhaeddodd nifer o 
farchnadoedd pren a choed tanwydd gwahanol ac a 
ddarparodd sawl mantais i'r economi wledig leol. Er 
mai dim ond un enghraifft yw hon, dengys yr 
astudiaeth achos hon y gall gwerthu coed sy'n sefyll 
i farchnadoedd pren lleol fod yn ffordd effeithiol o 
gefnogi mentrau sy'n defnyddio coed a chyfrannu at 
nodau llesiant a chynaliadwyedd Llywodraeth 
Cymru.  
 
Ceir dau argymhelliad o'r astudiaeth achos hon:  

1) bod mwy yn cael ei wneud i hwyluso mynediad 
at lwythi bychain o bren sy'n sefyll i farchnadoedd 
lleol  

2) bod mwy o waith yn ofynnol i ddatblygu ffordd 
o gyfrif am y buddion a enillir drwy werthiannau 
pren ar raddfa fach  
 
 

Cwmni cydweithredol 
sy'n eiddo i'r gweithwyr 

yw Elwy Working Woods wedi ymrwymo i reoli'r 

 
1 https://www.facebook.com/elwyworkingwoods/    

coetir o amgylch dyffryn godidog, Dyffryn Elwy1 . 
Mae'r cwmni cydweithredol yn grŵp cyfnewidiol o 
25 o bobl sy'n gweithredu mentrau cymdeithasol yn 
amrywio o felin lifio, fframiau pren traddodiadol, 
creu basgedi, llosgi siarcol a choed tân, plannu coed 
a choedwigaeth. Yng nghanol 2019, negododd 
EWW ganiatâd i dorri ac ail-blannu coed mewn ardal 
fechan (0.5 ha) o goedwig goniffer aeddfed.  
 
Yr ardal a dorrwyd oedd dau floc bach naill ochr i 
lwybr mynediad o ran a blannwyd ym 1956 gyda 
ffynidwydden Douglas (DF) fel y brif rywogaeth 
(dosbarth cnwd amcangyfrifedig o 22 m3 ha-1 yr-1) 
gyda sbriwsen Norwy (NS), pinwydden Corsica (CP) 
ac Onnen fel rhywogaethau eilaidd. Cynaeafwyd y 
conifferau ac ar ôl hynny cafodd yr ardal ei ffensio 
rhag ceirw a'i hailstocio gyda choed llydanddail. 
 

 

Gwerthu'r logiau  
Rhannwyd y logiau yn saith llwyth i weddu i'r saith 
prynwr a restrir yn Nhabl 1. Gelwir y didoli hwn o'r 
llwythi i ddefnyddwyr arbenigol yn 'marchnata 
arbenigol' ac mae'n cynyddu'r gost o ran yr amser 
sy'n ofynnol i drefnu gwerthiannau a didoli a thrin y 
logiau. 
 
Trefnwyd gwerthiant y logiau drwy gysylltiadau lleol 
gyda'r pellteroedd a deithiodd y logiau yn cael eu 
dangos yn Error! Reference source not found.. 
Dosbarthwyd ychydig dros hanner y logiau o fewn 5 
milltir, gyda llai na 70% o fewn 10 milltir gyda 25% 

 
Astudiaeth Achos 15:   
Saernïo'r ffordd i waith coed yng 
Nghymru 
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yn teithio'r pellter mwyaf i felin lifio dros y ffin yn 
Lloegr.  
Tabl 1: Rhywogaethau a didoli'r logiau  

 

Llwyth Rhywogaethau Diamedr 
y brig 
(cm) 

Maint 
(m3) 

Graddfa'r logiau Prynwr Defnydd 

1 DF 35-50 94.5 Yn cynnwys 
logiau hir, 
anarferol o fawr a 
chrwm  

EWW  Fframiau pren, gwynnin fel 
polion, torbrennau mwy o goed 
tân, asglodion a llwch llif ar gyfer 
gwelyau anifeiliaid a chompost 

2 DF 30-35 23.0 Boncyffion syth  Gweithdy 
gwaith coed 

Arwyddion a dodrefn awyr 
agored, gwastraff fel coed tân 
neu frics glo 

3 NS, DF 25-35 82.5 Boncyffion syth 
yn amrywio o 2.2 
i 3.7 m yn eu hyd 

Melin lifio Melin lifio - ffensys a phren wedi'i 
lifio, gwastraff i fyrddau asglodion 
a phlanhigion biodanwydd. 

4 CP 30-40 42.0 Boncyffion syth, 
hir 

Dynion 
bwyell 

Rasio bwyell, cystadlaethau llifio 
yna coed tân  

5 Cymysg - 61.0 Ffurf wael, logiau 
wedi'u difrodi, 
byr, canghennau 
etc. 

Perchnogion 
tai  

Asglodion ar gyfer gwresogi bio-
màs 

6 Cymysg - 21.0 Masnachwr 
coed tân 

Coed tân ar werth i gwsmeriaid 
lleol 

7 Cymysg - 10.0 Perchnogion 
tai 

Coed tân 

 
Ffigwr 1: Pellter a deithiodd y logiau o'r coetir 

 
 
Y pris cyfartalog ar gyfer y boncyffion oedd £65 fesul 
m3 tra cafodd y logiau asglodion eu gwerthu am £40 
fesul m3. Mae'r rhain yn debyg i'r prisiau cyfartalog 
a nodwyd yn adroddiad marchnad y Cyfnodolyn 
Coedwigaeth ar gyfer haf 2019 2  o £70 ar gyfer 
boncyffion a £50 ar gyfer asglodion ac yn rhagori ar 
bris cyfartalog boncyff pren meddal ar gyfer y chwe 
mis hyd at 30 Medi 2019 o £54.54 a nodwyd ym 
Mynegeion Pris Pren y Comisiwn Coedwigaeth.  
     
Fel y disgwyliwyd, roedd prisiau yn amrywio'n ôl 
rhywogaeth, maint ac ansawdd. Roedd galw am DF 

 
2 
https://www.forestryjournal.co.uk/business/17833698.market

-report-summer-2019-balancing-act/  

yn golygu ei fod yn gwerthu am hyd at £65 m3 tra'r 
oedd CP yn gwerthu am £52 m3 a NS am £43 m3. 
Roedd paratoi llwythi ar wahân i gwsmeriaid 
arbenigol yn cynyddu enillion. Roedd hyn fwyaf 
amlwg yn achos y logiau DF anarferol o fawr a 
chrwm a brynwyd gan EWW am y prisiau uchaf, y 
byddant fel arall wedi cael eu gwerthu fel logiau 
asglodion gwerth isel, graddfa isel. Roedd coed tân 
yn gwerthu am brisiau isel iawn a oedd prin yn talu 
am gost danfon - roedd hyn yn bennaf oherwydd 
rhesymau cymdeithasol h.y. bod yn gymdogol neu 
gefnogi busnes coed tân lleol. Dyma bren a fyddai 

https://www.forestryjournal.co.uk/business/17833698.market-report-summer-2019-balancing-act/
https://www.forestryjournal.co.uk/business/17833698.market-report-summer-2019-balancing-act/
https://www.forestryjournal.co.uk/business/17833698.market-report-summer-2019-balancing-act/
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wedi cael ei adael yn y goedwig gan weithredwr ar 
raddfa fawr.  
 
Er mwyn cymharu gweithrediad EWW gyda'r hyn y 
byddem yn ei ystyried yn 'weithredu yn ôl yr arfer' 
(BAU), dyfeisiwyd senario arall sef dosbarthu'r pren 
i'r nifer lleiaf o lwythi ar gyfer gwerthu. Roedd y 
senario BAU yn seiliedig ar y rhagdybiaeth y byddai 
pob log addas (diamedr o 12 i 46 cm a hyd o 2.2 i 3.7 
m) yn mynd i'r felin lifio (a gymerai 3 llwyth) gyda 
logiau anarferol o fawr a chrwm yn gwerthu fel 
asglodion (fel 5 llwyth) gyda deunyddiau bychain 
e.e. canghennau yn cael eu gadael yn y goedwig. 
Golygai hyn fod 147.5 m3 yn mynd i'r felin lifio 83 
milltir i ffwrdd yn Lloegr a 155.5 m3  yn mynd i 
gyflenwyr asglodion lleol a 31 m3 yn cael ei adael yn 
y goedwig.  
 
Awgryma hyn fod gweithrediadau EWW wedi 
cynyddu defnydd o'r logiau ac wedi lleihau'r 
pellteroedd a deithiwyd ac felly'r carbon sy'n 
gysylltiedig â phrosesu'r logiau. Cyfanswm yr 
enillion o werthu'r logiau oedd £16,250 sydd 30% yn 
fwy na'r enillion amcangyfrifedig o dan BAU. Mae'n 
amlwg bod marchnata arbenigol yn cynhyrchu fwy 
o elw na BAU sy'n debygol o gyfiawnhau'r costau 
uwch o drin y logiau a threfnu'r nifer uwch o 
werthiannau.  

Ychwanegu gwerth at yr economi 

wledig 
Yn nhermau cefnogi'r economi wledig leol, ac 
eithrio un llwyth a aeth i Loegr, roedd y 
gweithgarwch ychwanegu gwerth yn berthnasol i 
Gymru ac yn cefnogi cyflogaeth mewn pump o 
fentrau bach i ficro-fentrau gwledig (contractwr, 
cariwr, cwmni cydweithredol fframiau pren, 
gweithdy arwyddion a masnachwr coed tân). O'r 
rhain ychwanegodd y cwmni fframiau pren, 
gweithdy arwyddion a masnachwr coed tân werth 
drwy brosesu i raddau mwy neu lai. Yr enghraifft 
fwyaf trawiadol oedd saernïo'r logiau DF mawr yn 
ffrâm bren 15 tunnell ar gyfer tŷ yn Preston am bris 
o £40,500, a dalodd am gost y pren, llafur a 
thrafnidiaeth.  
 

 

O ganlyniad, darparodd logiau a gostiodd ychydig 
dan £2,000 waith i bump o bobl, gwerth rhywbeth 
fel £30,000. Yn yr un modd bydd saernïo'r coed yn 
ddodrefn awyr agored ac arwyddion cryf yn 
ychwanegu gwerth sylweddol at y pren. Cyflogodd y 
mentrau Cymreig hyn gyda'i gilydd oddeutu 16 o 
bobl a byddai'r gwerthiant hwn wedi cyfrannu at 
ddiogelwch eu swyddi yn 2019.  
 
Aeth y logiau CP i ddynion bwyell lleol sy'n cynnwys 
o leiaf 10 aelod tîm sy'n cymryd rhan mewn campau 
egnïol a medrus iawn ac yn cynnal arddangosiadau 
mewn digwyddiadau awyr agored yn ogystal â 
chystadlu mewn digwyddiadau cenedlaethol.  

 
 
Mae'r gwerth a ychwanegwyd at y CP gan y dynion 
bwyell yn anodd ei fesur yn nhermau ariannol - 
efallai roeddent yn gallu ei ddefnyddio mewn 
arddangosfa y codwyd tâl amdani ond mae'n bosib 
mai dim ond helpu i dalu am gostau fyddai hyn gan 
fod y dynion bwyell yn ei wneud fel camp ac nid ar 
gyfer incwm. Dylid mesur y gwerth a ychwanegwyd 
yn yr achos hwn yn erbyn dangosyddion lles.  
 
Roedd hefyd sawl unigolyn a brynodd lwythi 

bychain o goed tân. Bu iddynt elwa drwy brynu'n 
lleol ac mewn rhai achosion drwy gael ffynhonnell 
rad o wres ar gyfer eu cartrefi. Gall hyn helpu i 
wrthbwyso'r gost uchel o wresogi mewn ardaloedd 
gwledig drwy osgoi gorfod defnyddio'r prif 
gyflenwad nwy.  
Yn yr astudiaeth achos hon, bu i 28 o bobl leol elwa 
o ganiatáu i goed lifo i mewn i'r cadwyni cyflenwi 
coed lleol. Amcangyfrifir bod 70% o'r bobl hyn yn 
siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf neu'n siaradwyr 
Cymraeg rhugl ac mai dim ond 20% sydd gan fawr 
ddim Cymraeg neu ddim Cymraeg o gwbl (Error! 
Reference source not found.).  
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Ffigwr 2: Sgiliau iaith yn y gadwyn gyflenwi leol 

 
 
O dan BAU, ni fyddai fawr ddim cyfle ar gyfer 
cyflogaeth leol ac ychydig o gyfle neu ddim o gwbl 
ar gyfer ychwanegu gwerth yng Nghymru. Wedi 
dweud hynny, mae'n werth nodi, hyd yn oed yn yr 
astudiaeth achos hon, bod 25% o'r coed wedi'i 
werthu i felin lifio fawr yn cyflogi 100 o bobl yn 
Lloegr, felly mae'r symiau sy'n ofynnol i gefnogi 
mentrau a buddion yng Nghymru yn isel iawn. Y 
cyfle i gael mynediad at goed a'u dosbarthu mewn 
symiau bychain i farchnadoedd arbenigol yw'r 
allwedd i gynyddu'r gwerth a ychwanegir yng 
Nghymru, gydag ychydig o effaith debygol ar lifoedd 
pren presennol i felinau llifio mwy.   

Cyllidebau carbon  
Mae newid yn yr hinsawdd a chyllidebau carbon 
cysylltiedig yn bryderon cynyddol yn enwedig ers i 
Lywodraeth Cymru gyhoeddi'r argyfwng hinsawdd 
ym mis Ebrill 2019. Wrth iddynt dyfu mae coed yn 
dal CO2 o'r aer ac yn ei drosi'n bren. Pan mae'r 
goeden yn marw mae'r pren yn pydru ac mae'r 
carbon yn cael ei ryddhau'n ôl i'r atmosffer neu'n 
mynd i mewn i storfa o garbon y pridd. Pan mae 
coed yn cael eu torri, gellir storio'r carbon ar ffurf 
cynnyrch gwydn megis adeiladau a dodrefn neu ei 
losgi a'i ryddhau i'r aer. Mae storio yn garbon 
negyddol gan ei fod yn cymryd carbon o'r aer, dylai 
llosgi fod yn garbon niwtral dros amser os yw'n cael 
ei ddisodli gan goed newydd a gall fod yn garbon 
negyddol os yw'n disodli gwresogi tanwydd ffosil 
e.e. nwy o'r prif gyflenwad neu olew gwresogi.  
 
Yn yr astudiaeth achos hon nid oes digon o fanylion 
i wneud unrhyw beth fel cyfrif llawn o'r llifoedd 
carbon sy'n codi o'r prosesau a'r defnyddiau 
gwahanol ac mewn unrhyw achos mae'r niferoedd 
yn fach. Fodd bynnag, mae canlyniadau rhai 
cyfrifiadau syml (gweler yr Atodiad am fanylion) yn 
datgelu rhai canfyddiadau diddorol (Ffigwr 3). 
 
Nid yw'n fawr o syndod y rhyddhawyd y rhan fwyaf 
(65%) o'r carbon wedi'i gloi yn y logiau i'r atmosffer 
drwy losgi ar ffurf coed tân, asglodion, brics glo a 

phelennau o fewn cyfnod byr iawn o amser. 
Storiwyd oddeutu 35% ar gyfer o leiaf ychydig o 
amser. Mae gan y ffensys, y pren a lifiwyd a'r 
dodrefn awyr agored i gyd oes fer ac nid ydynt yn 
debygol o bara mwy na 12 mlynedd. Y cyfraniad 
mwyaf i enciliad carbon oedd 18% a aeth i'r tŷ ffrâm 
bren a ddylai gael oes o fwy na 100 mlynedd.  
 
Nid yw'n fawr o syndod y rhyddhawyd y rhan fwyaf 
(65%) o'r carbon wedi'i gloi yn y logiau i'r atmosffer 
drwy losgi ar ffurf coed tân, asglodion, brics glo a 
phelennau o fewn cyfnod byr iawn o amser. 
Storiwyd oddeutu 35% ar gyfer o leiaf ychydig o 
amser. Mae gan y ffensys, y pren a lifiwyd a'r 
dodrefn awyr agored i gyd oes fer ac nid ydynt yn 
debygol o bara mwy na 12 mlynedd. Y cyfraniad 
mwyaf i enciliad carbon oedd 18% a aeth i'r tŷ ffrâm 
bren a ddylai gael oes o fwy na 100 mlynedd.  
 
Ffigwr 3: Tranc carbon tybiedig o fewn coed a 
dynnwyd o'r coetir  

 
Yn y senario BAU, dim ond 21% o'r carbon a fyddai 
wedi cael ei storio a hyn am lai na 12 mlynedd gyda 
9% yn cael ei adael yn y goedwig i bydru.  
 

Rhugl yn
y
Gymraeg

Ychydig o
Gymraeg
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Yr hyn sydd fwyaf trawiadol yw bod yr astudiaeth 
achos yn gwneud cyfraniad i'r cyllidebau carbon ar 
ffurf 18% o'r carbon yn cael ei encilio am fwy na 100 
mlynedd a byddai'r math hwn o bren fel arall wedi 
cael ei droi'n asglodion.  

Buddion polisi gwerthiannau pren lleol 

ar raddfa fach 
Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu polisïau sy'n 
berthnasol i ddefnydd adnoddau naturiol yn 

amrywio o'r strategaeth Coetiroedd i Gymru, Deddf 
Amgylchedd (2016) a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (2015).  Mae pob un o'r rhain yn amlygu'r 
angen i gydbwyso anghenion bioamrywiaeth, 
defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol a'r 
economi. Er mwyn archwilio'r cyfraniad y gellid ei 
wneud i'r nodau hyn drwy ddatblygu cadwyni 
cyflenwi coed lleol, byr gosodwyd y buddion sy'n 
codi o astudiaeth achos EWW yn erbyn y saith nod 
llesiant a sefydlwyd gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol ac fe'u cyflwynir yn Nhabl 3. 

 
Tabl 2: Cyflawni nodau llesiant 

Nodau llesiant Cyfraniad yn codi o'r astudiaeth achos 

Cymru lewyrchus 

 
 

Cyfrannodd y defnydd o goed wedi'u tyfu'n lleol at lewyrch yn seiliedig ar ddefnydd 
effeithlon o adnoddau naturiol. Yn benodol, gwnaeth yr astudiaeth achos: 
(a) ddiogelu 16 o swyddi yn yr economi wledig,  
(b) creu storfa garbon hirdymor a  
(c) darparu tanwydd coed fel ffynhonnell o wres adnewyddadwy a oedd yn gwrthbwyso 
defnydd o danwyddau ffosil.  
 
Mae arloesi i gymryd mantais o'r adnoddau coed ar gael ar raddfa sy'n briodol i fentrau 
bach yn sail dda ar gyfer datblygu sgiliau a diogelu cyfleoedd cyflogaeth yn yr economi 
wledig. Yn yr astudiaeth achos hon, roedd hyn ar ffurf sgiliau mewn creu fframiau pren 
artisan a thorri â laser uwch dechnoleg yn y gweithdy gwaith coed. 

Cymru wydn  
 

 

Yn yr astudiaeth achos hon, ailblannwyd 0.5 ha o goniffer gyda choed llydanddail a fydd 
yn gwella bioamrywiaeth ac yn cynyddu gwydnwch ecolegol. O'u rheoli'n dda, dylai'r 
coed ddarparu pren o ansawdd uchel i farchnadoedd yn y dyfodol a chyfrannu at 
gynaliadwyedd economaidd hirdymor. Gellir defnyddio torri ac ailblannu coed ar raddfa 
fach i ailstrwythuro coedwigoedd i greu amrywiaeth o ran rhywogaethau ac oed sy'n 
fwy gwydn yn gynhenid nag ungnwd ar raddfa fawr a reolir dan lwyrdorri. 

 Cymru fwy cyfartal 
 

 

Caniataodd i bobl gymryd mantais o gyfleoedd cyflogaeth a godai o adnoddau lleol. Heb 
hyn, efallai y byddai'n rhaid iddynt adael yr ardal am waith neu roi'r gorau i weithio yn 
y sector coedwigaeth a phren.  
Gall cyflenwadau lleol o goed tân helpu i leddfu tlodi tanwydd mewn ardaloedd nad 
ydynt ar y prif gyflenwad nwy (eiddo mwyaf gwledig). Yn yr astudiaeth achos, cafodd 
53% o'r coed ei roi i bobl leol yng Nghymru fel coed tanwydd. 

Cymru iachach 
 

Mae cyflogaeth ddiogel ynghyd â gwaith a hamdden awyr agored yn cyfrannu at lesiant 
corfforol a meddyliol. Cyfrannodd yr astudiaeth achos at ddiogelwch swyddi a 
chefnogodd gamp awyr agored (dynion bwyell). 

Cymru llawn 
cymunedau 

cydlynol 
 

Trefnwyd y gwerthiannau drwy rwydweithiau lleol a gwnaethant helpu i gryfhau 
cadwyni cyflenwi lleol a chadarnhau bondiau o fewn y gymuned o fentrau coedwigaeth 
a choed yng ngogledd Cymru.  

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae'r 
Gymraeg yn ffynnu 

 

Roedd oddeutu 60% o'r bobl a gyflogwyd gan y mentrau yn yr astudiaeth achos yn 
siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf. Mae cyfeirio llifoedd adnoddau at fentrau lleol yn 
galluogi pobl i aros yn agos at eu gwreiddiau ac atgyfnerthu diwylliant Cymru.  
Cyfrannodd yr astudiaeth achos at ddiwylliant coedwigaeth actif Cymru - drwy 
gystadlaethau ac arddangosfeydd dynion bwyell yn WoodFest a sioeau tebyg. 

Cymru sy'n gyfrifol 
yn fyd-eang 

Bydd defnydd o goed lleol yn gwrthbwyso mewnforio coed heb eu casglu'n gynaliadwy 
o bosib, ac yn lleihau'r drafnidiaeth a'r carbon sy'n gysylltiedig.  
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Mae'r Datganiadau Ardal yn adnodd cynllunio 
strategol pwysig yn deillio o'r Ddeddf Amgylchedd. 
Mae'r astudiaeth achos hon yn disgyn o fewn 
Datganiad Ardal Gogledd-orllewin Cymru ac yn 
darparu tystiolaeth i gefnogi'r cyfleoedd a nodwyd 
o dan y thema "Annog economi gynaliadwy"3 megis: 

• Deall y rôl sydd gan amaethyddiaeth a 

mentrau gwledig eraill i'w chwarae wrth 

danategu'r economi wledig; 

• Datblygu marchnadoedd pren lleol 

cynaliadwy e.e. datblygu meithrinfeydd 

coed lleol a phennu ansawdd cywir 

coetiroedd i fodloni galw marchnadoedd 

tai lleol. 

Yn gyffredinol, mae'r Datganiad Ardal yn 
canolbwyntio ar amaethyddiaeth a thwristiaeth tra 
mae'r profiad EWW yn ddadl dda o blaid rôl fwy 
amlwg i fentrau coedwigaeth a mentrau sy'n 
defnyddio coed, yn enwedig yng ngoleuni'r galw am 
gynnydd sylweddol yn y coetiroedd a blannir. 
 

Arsylwadau ac argymhellion 
Er mai dim ond un astudiaeth achos o un gwerthiant 
coed sy'n sefyll ar raddfa fach a geir yma - mae'n 
gweithredu fel darlun o'r hyn y gellir ei gyflawni 
drwy ganiatáu mynediad at lwythi bychain yn 
cynnwys pren o ansawdd da a rhwydd hynt i werthu 
ymlaen a datblygu'r gadwyn gyflenwi.  
 
Mae'r astudiaeth achos hon wedi dangos 
manteision sylweddol gwerthiannau ar raddfa fach 
i gadwyni cyflenwi lleol o'i gymharu â gweithredu yn 
ôl yr arfer gyda phren yn cael ei gyfeirio at nifer llai 
o werthiannau ar raddfa fwy. Mae gan hyn 
oblygiadau i'r economi wledig, diwylliant, llesiant a 
newid yn yr hinsawdd yng Nghymru sy'n haeddu 
mwy o gydnabyddiaeth. Er mai stori sydd yma yn ei 
hanfod, mae'n ddigon grymus i gefnogi dau 

argymhelliad i'w hystyried gan CNC a Llywodraeth 
Cymru:  
 

- Dylai CNC edrych eto ar weithdrefnau i 

sicrhau bod llwythi bychain o goed sy'n 

sefyll ar gael i farchnadoedd lleol - mae 

angen i hyn ystyried hwyluso gwerthu 

ymlaen a chaniatáu mynediad priodol at 

gontractau gan gonsortiwm o weithredwyr 

a phrynwyr lleol.  

 

- Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cefnogi 

rhagor o waith i ddatblygu lluosydd 

economaidd defnyddiol ar gyfer 

gwerthiannau ar raddfa fach a dulliau ar 

gyfer meintoli buddion cymunedol4 sy'n 

codi o weithgarwch yn y sector pren i 

hwyluso gwneud penderfyniadau priodol o 

ran mynediad at yr adnoddau pren. 

 

 

Mae'r astudiaeth achos hon wedi cael ei llunio gan 

Wild Resources Limited yn defnyddio gwybodaeth 

a chofnodion a gafwyd gan Elwy Working Woods. 

Mae'n ffurfio rhan o brosiect Galluogi Adnoddau 

Naturiol a Llesiant Llais y Goedwig 

                                                                     

 
 
  

 
3 https://naturalresourceswales.gov.uk/about-us/area-
statements/north-west-wales-area-statement/encouraging-a-
sustainable-economy/?lang=en 
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Atotiad 1 - Tranc carbon yn y pren a dynnwyd o'r goedwig 
Mae'r ffigyrau a gyflwynir yn yr astudiaeth achos hon yn seiliedig ar ddefnydd amgen o'r 334 m³ o bren crwn a dynnwyd o'r 
goedwig. Mae'r cyfraddau trosi melin lifio yn seiliedig ar ffigyrau safon a nodwyd yn UNECE (2010), cyfraddau trosi ar gyfer 
dwysedd màs o gronfa ddata rhywogaethau coed TRADA (https://www.trada.co.uk/wood-species) ac amcangyfrif bod 
carbon yn 50% o fàs sych coed (Lamlom a Savidge 2003). Cafwyd yr hanner oes ar gyfer cynnyrch coed a gynaeafwyd o 
Valatin (2017). Cyferbynnir yr amcangyfrif gorau o lifoedd carbon yn yr astudiaeth achos â'r llifoedd posib pe bai'r ardal yn 
cael ei thorri a'i gwerthu fel un llwyth i felin lifio fwy yn cymryd conifferau cymysg gyda diamedr y brig o 14-46 cm a hyd o 
2.2 i 3.7 m, gyda phob logiau anarferol o fawr a bach yn gwerthu fel asglodion a deunydd di-lun yn cael ei adael yn y goedwig.  

 

 
Rhywogaeth
au 

Cyfansw
m y 
logiau a 
dynnwyd 
(m³) 

Dwysed
d màs 
(kg m-³) 

Defnydd Trosi Maint y 
cynnyrc
h (m³) 

Màs y 
cynnyrc

h 
(tunelli) 

Hanner oes (tunelli o garbon) 

100+ o 
flynyddoe

dd 

12 o 
flynyddoe
dd 

Byr < 
2 

flyned
d 

DF 117.5 510 2 x dŷ 
ffrâm 
bren 

0.64 60.5 30.8 15.6   

Arwyddio
n awyr 
agored 

0.48 11.0 5.6  2.8  

Polion, 
coed tân, 
asglodion 

Gweddilli
ol 

46.0 23.4   11.7 

DF / NS 82.5 490 Ffensys, 
pren 
wedi'i 
lifio 

0.48 39.6 19.4  9.7  

Asglodio
n, 
pelennau 

Gweddilli
ol 

42.9 21.0   10.5 

CP 42.0 510 Dynion 
bwyell / 
Coed tân 

Y cwbl 42.0 21.4   10.7 

Cymysg 92.0 490 Coed tân, 
asglodion 

Y cwbl 92.0 45.7   22.8 

Carbon a ddefnyddiwyd  15.6 12.5 55.8 

Rhagdybiaethau: 
1) Mae fframiau pren yn defnyddio pren gwyrdd, rhuddin a darnau cam felly defnyddiwyd cyfradd drosi ar gyfer llifio gwyrdd garw heb 
golled. 
2) Mae pob busnes yn defnyddio llwch llif, asglodion a thorbrennau fel coed tân, asglodion neu mewn pelennau - ystyriwyd y swm yma 
fel popeth nad oedd yn mynd i mewn i'r cynnyrch terfynol. 
 

Cyfeiriadau: 
1 https://www.facebook.com/elwyworkingwoods/   
2 https://www.forestryjournal.co.uk/business/17833698.market-report-summer-2019-balancing-act/  
3.https://naturalresourceswales.gov.uk/about-us/area-statements/north-west-wales-area-statement/encouraging-a-
sustainable-economy/?lang=en 
4 Er enghraifft, monitro yn erbyn Datganiad Polisi Caffael Cymru (WPPS) Egwyddor 4 Buddion Cymunedol - cyflawni budd 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol drwy gymhwyso Buddion Cymunedol yn effeithiol 
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