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1. CYFLWYNIAD I ATODIAD-2
Mae o leiaf 146,000 hectar (47%) o goetiroedd yng Nghymru yn cael eu rheoli yn
unol â gofynion Safon Goedwigaeth y DU (SCDU) (UKFS; Forestry Statistics 2019).
Mae Ystad Coetir Llywodraeth Cymru (WGWE) a nifer o goetiroedd preifat wedi eu
cynnwys yn y ffigur hwn.
Mae ansicrwydd ynghylch maint yr ardal o goetir dan berchnogaeth breifat a reolir yn
unol â SCDU nad yw wedi'i ardystio, felly mae 47% yn debygol o fod yn amcangyfrif
rhy isel. Yn 2015 amcangyfrifwyd bod 55,000 hectar yn perthyn i'r categori olaf hwn
(Llywodraeth Cymru 2016) yn seiliedig ar yr ardal o goetir sy'n derbyn cyllid grant, ac
felly amcangyfrifwyd bod rhwng 141,000 a 196,000 hectar o goetir yng Nghymru yn
cael ei reoli yn unol â SCDU (Llywodraeth Cymru 2016) .
Cynyddodd yr arwynebedd coetir yng Nghymru sy'n cael ei reoli yn unol â SCDU o
123,000 hectar yn 2001 i 146,000 hectar yn 2019. Mae'r dystiolaeth i gysylltu'r
cynnydd hwn â ffactorau penodol yn gyfyngedig, ond mae rhai awdurdodau wedi
nodi eu bod yn priodoli hyn yn bennaf i gynnydd yn y galw a chynnydd ym mhrisiau
pren a thanwydd coed, sydd ar hyn o bryd [2020] ar yr uchaf y buont ers 30 mlynedd.
Gosododd llywodraeth y DU targed i’r ardal o goetir sy’n cael ei rheoli yn unol â
SCDU gyrraedd 67%, fodd bynnag mae rhai rhanddeiliaid yn dadlau bod cyfiawnhad
economaidd i’r targed fod yn uwch (Royal Forestry Society 2019).
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2. BUDDION, RISGIAU A HERIAU RHEOLI COETIR SYDD HEB
EI REOLI’N DDIGONOL
Heriau
Mae tair prif her:
O ran polisi, yn aml rhoddir llawer sylw i ganolbwyntio ar faint coetir, ac yn aml iawn
rhoddir sylw i ymdrechion i gynyddu maint ardaloedd o goetir (ADAS 2015). Ar gyfer
coetiroedd newydd, gallai gymryd sawl blwyddyn cyn gwireddu eu buddion yn llawn,
ac ymddengys nad oes fawr o bwynt creu coetiroedd ychwanegol ar gyfer y dyfodol
os nad ydynt yn cael ei reoli, oni bai eu bod yn cael eu rheoli o'r camau cynnar er
mwyn gweithio tuag at bwrpas y cytunwyd arno. Gall ddod â choetir nad yw’n cael ei
reoli o dan reolaeth gael effeithiau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol
sydyn, er mewn rhai achosion argymhellir cynllun rheoli di-ymyrraeth fel un priodol.
Felly, yr her yw symud ffocws o fesurau megis ‘ardal o goetir’ neu ‘ardal o goetir
newydd wedi eu creu’, i rai sy’n adlewyrchu gwerth coetiroedd a’u cyfraniad at yr
economi, yr amgylchedd ac ansawdd bywyd.
Os penderfynir mai peth da bydd cynyddu faint o goetir sy’n cael ei reoli, yna’r ail her
fydd gwireddu’r newid hwn, a’i cynnal fel newid sefydlog a pharhaus. Rhoddwyd y
gorau i reolaeth draddodiadol o lawer o goetiroedd llydanddail yn y ganrif ddiwethaf,
gan adlewyrchu newidiadau mewn economïau lleol a rhanbarthol. Ni fydd newid y
ddeinameg hon yn hawdd (gweler ‘Risgiau’ yn adran 2.3 isod).

Mae’r drydedd her yn un o ddiffiniad ac o eglurder pwrpas wrth geisio lleihau
ardaloedd o goetir sydd naill ai heb eu rheoli o gwbl neu sydd heb eu rheoli’n
ddigonol. Fel y mae Harmer et al. (2010) yn nodi, mae rheoli coetir yn broses o
benderfynu pa gamau y mae'n rhaid eu cymryd i gyflawni amcanion penodol. Dylid
nodi, mewn rhai achosion y gellir cyflawni amcanion rheoli trwy ddefnyddio
cyfundrefnau di-ymyrraeth bwriadol a fyddai, yn ôl rhai, â chanlyniadau tebyg i
gyfundrefnau fel ‘heb ei reoli’n ddigonol’ neu ‘heb ei reoli’. Yn y mwyafrif o achosion,
bydd rheoli coetir yn arwain at ymyriadau fel teneuo, prysgoedio a rheoli porwyr (e.e.
gwiwerod, ceirw a da byw), a'r arferion rheoli hyn sy'n cynhyrchu pren, creu
amrywiaeth cynefinoedd a gwella estheteg coetiroedd. Yng ngweddill y bennod hon
rhagdybir y bydd dod â choetiroedd yn ôl i reolaeth, yn y mwyafrif o achosion, yn
arwain at ymyriadau a fydd yn gwella ystod o wasanaethau, boed yn bren, tanwydd
coed, bioamrywiaeth neu gyfleoedd hamdden.
.
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Buddion
Yn ddiweddar, mae’r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol (RFS; 2019) wedi
amcangyfrif, o safbwynt economaidd a chorfforol cyraeddadwy, gallai maint yr ardal o
goetir heb ei reoli y mae’n bosib ei ddwyn yn ôl i reolaeth weithredol, fod hyd at 200K
ha yn Lloegr a 53K ha yng Nghymru, ardal sy’n fwy na Pharc Cenedlaethol Ardal y
Llynnoedd. Maent wedi cyfrifo y gallai hynny gynhyrchu hyd at werth £20 miliwn o
bren a thanwydd coed cartref y flwyddyn, cefnogi 240 o swyddi gwledig yn y gadwyn
gyflenwi, a lleihau'r angen am fewnforion i ateb y galw.
Mae prif fuddion dod â choetir yn ôl i reolaeth yn rhai economaidd, amgylcheddol a
chymdeithasol.

Economaidd
Un budd economaidd sylweddol o reoli coetir yw cynhyrchu pren a thanwydd coed
sy'n gynaliadwy ac wedi'u cynhyrchu'n gyfrifol. Byddai'r defnydd o bren, yn enwedig
wrth adeiladu, yn lleihau ein dibyniaeth ar bren wedi'i fewnforio; ar hyn o bryd rydym
yn mewnforio 80% o'n hanghenion. Mae ffigurau a gynhyrchwyd gan Confor
(Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwig y DU) wedi amcangyfrif bod Lloegr a’r Alban
wedi mewnforio 32,000 tunnell o goed tân yn ystod naw mis cyntaf 2017, ond gallai
hyn gael ei gynhyrchu gan ddim ond 8,000 ha o goetir llydanddail rheoledig (Harris
2019). Mae canllawiau ar gyfer dod â choetiroedd yn ôl i reolaeth ar gael (Evans
1989; Kerr and Evans 1993), yn ogystal â gwybodaeth am gynaeafu a dulliau
gweithio (ETSU 1995; Forest Research 1995; 2003). Gweler Atodiad-6/ERAMMP
Adroddiad-38: Economeg a Chyfrifo Cyfalaf Naturiol am drafodaeth bellach am y
cymhlethdodau yng nghylch tanwydd coed, marchnadoedd a rheoli coedwigoedd a'r
cysylltiad â lliniaru hinsawdd.
Budd ychwanegol o bren cartref yw bod pren wedi'i fewnforio yn peri risg diogelwch
biolegol (Brasier 2008), ac mae wedi bod yn ffynhonnell cyfryngau niweidiol fel clwy'r
llwyfenni, chwilen rhisgl y sbriws (Dendroctocus micans) a chwilen hirgorn Asiaidd
(Anoplophora glabripennis). Nid yw cost economaidd pob un o'r plâu hyn wedi'u
hasesu, ond amcangyfrifodd Williams et al. (2010) mai cyfanswm cost flynyddol
gyfredol Rhywogaethau Estron Goresgynnol (RhEG) i economi Prydain yw £1.7
biliwn. Felly, mae’n bosib mai’r prif fudd economaidd a ddaw o ddod â choetiroedd yn
ôl i reolaeth yn un sy’n gysylltiedig â diogelwch biolegol, yn hytrach na gwerth
marchnadol y pren.

Amgylcheddol
Disgrifir effeithiau amgylcheddol cael cymaint o goetir heb ei reoli yn dda gan
Plantlife (2011), y cymerir y dyfyniad dilynol ohono:‘So why are England’s woodlands losing their life and vitality? They aren’t being
bulldozed, concreted over or burned down – they are still standing and you can still
walk through them. The simple answer is that too many of our woods are neglected,
mismanaged or under-managed. This is the major threat to their plant life and to the
ERAMMP Adroddiad-34/Atodiad-2 v1.0

Tudalen 4 o 11

Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP)
ERAMMP Adroddiad-34
Coedwig Genedlaethol yng Nghymru - Adolygiad Tystiolaeth
Atodiad-2: Rheoli Coetir sydd heb ei Reoli'n Ddigonol

other wildlife that depends on a rich woodland flora. Overgrazing by a soaring deer
population and nutrient enrichment from atmospheric pollution compound the
problem.’
Ceir enghraifft ddiddorol o hyn yn Lady Park Wood a sefydlwyd ym 1944 yng
ngheunant Afon Gwy yn Sir Fynwy (Peterken and Mountford 2017). Ar ei gychwyn,
cytunwyd na fyddai unrhyw ymyrraeth yn y warchodfa, mewn ymgais i ddeall ac
arsylwi ar nodweddion ‘coetir naturiol’. Trwy gydol ei hanes, bu gostyngiad yn yr
amrywiaeth rhywogaethau, ac yn nhermau cadwraeth ystyrir bod y warchodfa bellach
yn ‘anffafriol, yn dirywio’. Credir mai pori gormodol ac ‘annaturiol’ gan geirw yw’r
rheswm dros hyn. Mae diffyg gweithrediad cywirol yr erbyn y pwysau hwn wedi
arwain ar ddirywiad yng nghyflwr y coetir. I’r gwrthwyneb, mewn coetiroedd cyfagos
eraill, mae absenoldeb unrhyw bori oherwydd ffensio wedi bod yn niweidiol hefyd,
gan arwain at dyfiant gormodol o redyn a mieri. Mewn coetiroedd llaith ar bridd
asidaidd sydd â Rhododendron ymledol, mae diffyg gweithredu yn arwain at gynnydd
mewn cysgod a cholledion mewn amrywiaeth. Ym mhob un o’r tair enghraifft, roedd
angen gweithrediad cywirol i ganiatáu i brosesau naturiol ddod i’r amlwg. Yr hyn yr
ydym wedi’i ddysgu gan Lady Park Wood yw, os oes eisiau coetir swyddogaethol ac
amrywiol arnom, mae rhai ymyriadau yn debyg o fod yn angenrheidiol ar gyfer sawl
amcan (Kerr and Mason 2019); mae hyn yn cyd-fynd ag astudiaethau o Ogledd
America (Oswald 1997) ac felly fe’i derbynnir yn dda.

Cymdeithasol
Gall coetiroedd sy’n cael eu rheoli darparu tirweddau gwell, bod â mwy o werth
amwynder, a chyflwyno gwerth sylweddol i bobl o ran iechyd a lles (Independent
Panel on Forestry 2012). Nid damwain natur mo'r coetiroedd y mae pobl yn eu
gwerthfawrogi, ond yn hytrach maent yn gynnyrch rheolaeth ofalus, fedrus a
phroffesiynol, yn aml dros sawl cenhedlaeth. Wedi dweud hynny, gall rhai
gweithredoedd rheoli leihau gwerth amwynder coetir, er dim ond am gyfnod dros dro,
e.e. llwyrgwympo. Gweler Atodiad-5/ERAMMP Adroddiad-37: Gwasanaethau
Ecosystem - Adran 3 am fwy o fanylion am fuddion ecosystemau diwylliannol.

Risgiau
Daw’r prif risg o’r rhagdybiaeth bosibl bod cynyddu ardal o goetir sy’n cael ei reoli yn
beth hawdd a chyflym i’w gyflawni; nid yw hyn yn wir. Adolygodd Lawrence (2018) y
dystiolaeth ar effeithiolrwydd mentrau a oedd yn ceisio cynyddu symud pren o
goedwigoedd fel rhan o SIMWOOD (Symud Pren yn Arloesol a Chynaliadwy),
prosiect a ariannwyd gan yr UE. Casgliad yr adolygiad oedd:
(1) mae angen canolbwyntio llai ar arolygon o gyfyngiadau a chanolbwyntio mwy ar
ymyriadau gwirioneddol a’u llwyddiannau neu fel arall; (2) gellid dysgu mwy o
brofiadau’r mathau hynny o ymyriadau pe bai'r gwerthusiadau'n cael eu cyhoeddi; (3)
mae ymyriadau llwyddiannus yn amlwynebog (yn aml yn cyfuno cymhellion a
chyngor, neu ffermio a choedwigaeth, neu gynhyrchu a marchnadoedd), a (4) er y
mae’n bosib rhannu profiad yn effeithiol rhwng rhanbarthau, mae’n rhaid teilwra pob

ERAMMP Adroddiad-34/Atodiad-2 v1.0

Tudalen 5 o 11

Rhaglen Monitro a Modelu’r Amgylchedd a Materion Gwledig (ERAMMP)
ERAMMP Adroddiad-34
Coedwig Genedlaethol yng Nghymru - Adolygiad Tystiolaeth
Atodiad-2: Rheoli Coetir sydd heb ei Reoli'n Ddigonol

ymyriad yn arbennig ar gyfer amodau cymdeithasol, bio-ffisegol a gwleidyddol lleol
a’u datblygu mewn cyd-destun.
Fe’i derbynnir yn dda mai prin yw'r risgiau i fioamrywiaeth o ail gychwyn rheoli coetir
a oedd wedi ei hesgeuluso, gan i nifer o awdurdodau gytuno bod coetiroedd
llydanddail ar eu gorau, a mwyaf amrywiol yw eu rhywogaethau, pan fo gorchudd
canopi yn llawer is na 100% (Harmer et al. 2010; Peterken and Mountford 2017).
Fodd bynnag, mae hynny’n rhagdybio ein bod yn rheoli ar gyfer amrywiaeth, ond
mewn unrhyw goetir y mae’n bosib mai dim ond grŵp bach o rywogaeth brin yw
canolbwynt y diddordeb. Mae’r prif risgiau yn ymwneud â rhywogaethau sy’n ffynnu
mewn amgylchfyd cysgodol ac yn gysylltiedig â phren marw; ond gellir diogelu'r ddau
gynefin hyn gydag agwedd broffesiynol ar reolaeth, fel yr hyrwyddwyd gan Harmer et
al. (2010). Hefyd, tynnodd rai sylw at y cynnydd o risg a ddaw ar ôl tua chanrif, pan
fydd bylchau yn debygol o ymddangos oherwydd prosesau naturiol, ac mae risg o
dynnu goed hynafol allan o'r system. Mae unrhyw risgiau ehangach o gamreoli neu
glirio coedwigoedd yn cael eu lliniaru trwy ddeddfwriaeth sy’n diffinio’r uchafswm o
bren sy’n cael ei dynnu o goedwig mewn cyfnod penodol.
Yn ogystal, ceir risgiau ychwanegol oherwydd:
Maint coetir – mae mwy na 40% o goetir sy’n eiddo yn Lloegr (nid oes data cyffelyb
ar gael i Gymru) mewn parseli o lai nag 20 ha, a gallant fod yn aneconomaidd ar
gyfer gweithrediadau coetir confensiynol. Mae’r rhan fwyaf o goetiroedd brodorol yng
Nghymru yn fach a thameidiog, ac wedi eu lleoli mewn tirwedd sy’n cael ei reoli’n
ddwys (Russell et al. 2011). Rheolir darnio perchnogaeth ar gyfandir Ewrop trwy
draddodiad o fentrau cydweithredol. Mae'r dystiolaeth i ddangos y gall hyn weithio yn
y DU yn gyfyngedig oherwydd, hyd yma, prin yw cwmnïau cydweithredol sefydledig.
Anodd yw pennu maint lleiaf o goetir sy’n ‘economaidd’ gan fod cymaint o ffactorau
ynghlwm. Ond mae Broad (1998), yn Caring for small woods yn ystyried coetir ‘bach’
fel 10 ha neu lai.
Mynediad – mae rhai coetiroedd heb eu rheoli ar tirwedd trafferthus, heb unrhyw
ffyrdd fynediad i allu tynnu pren a thanwydd coed. Oherwydd diffyg grantiau deniadol
a phosibiliadau i gydweithio’n well (e.e. galluogi mynediad ar draws tir gan
dirfeddianwyr cyfagos) i adeiladu ffyrdd mynediad, mae rheoli’r coetiroedd hyn yn
aneconomaidd.

Cyllid - Ar hyn o bryd, mae prisiau pren a thanwydd coed yn uwch nag y buont ers
rhai blynyddoedd (Forestry Commission 2019), ond serch hynny, mae enillion
gweithredu ar gyfer coetiroedd llydanddail yn parhau i fod yn gymharol fach o
gymharu â defnydd tir eraill, ac mae llawer o reolwyr tir yn ystyried coetir fel
blaenoriaeth isel. Mae’r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol (CGF) (2019) hefyd o’r
farn bod grantiau’r Llywodraeth wedi dod yn fwyfwy annymunol, cyfyngol ac anffafriol
i reoli coetiroedd yn gynaliadwy. Mae profiadau mentrau cymdeithasol yn awgrymu y
gallai fod angen meddylfryd amgen, oherwydd mae’n bosibl mai fel lleoliadau ar gyfer
darparu gwasanaethau cymdeithasol a llesol y daw’r enillion gorau o goetiroedd
bychan. Mae hyn yn dibynnu rhywfaint ar agosrwydd at bobl ar orlawnder y farchnad.
Mae'r angen i bartneru darparwyr gwasanaeth (e.e. sgiliau byw yn y gwyllt) gyda
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lleoliadau, yn golygu er nad ydynt ar gael i bawb, mae mwy o ffyrdd o wneud arian o
goetir bach a reolir na gwerthu pren
.
Sgiliau – Datgelodd adroddiad a’i comisiynwyd gan y CGF yn 2017 prinder difrifol o
gontractwyr coedwigaeth, yn enwedig yn ne Lloegr. Mae gan y gadwyn gyflenwi pren
caled gyfran uchel o unig fasnachwyr, sydd â chyfalaf cyfyngedig ac felly gallu
cyfyngedig i ymateb i'r galw cynyddol am weithrediadau cynaeafu a phrosesu. O
ganlyniad, gall rheolwyr tir wynebu trafferthion wrth geisio sicrhau contractwyr, yn
enwedig ar gyfer gweithrediadau bach a chymhleth.

Ymddygiadol
Datgelodd astudiaeth gan Eves et al. (2015) y gallai 37% o berchnogion coetiroedd
gael eu diffinio fel “Ddarpar Reolwyr”, sy'n dueddol o fod yn newydd i berchnogaeth
coetir, yn agored i ymgymryd yn fwy, ond yn gweld eisiau ar gefnogaeth ac
arweiniad ar ble i ddechrau. Fodd bynnag, nodwyd 17% o'r rhai a arolygwyd fel
“Cadwraethwyr sydd wedi Ymddieithrio”, perchnogion coetiroedd bach yn bennaf,
sy'n credu ei bod yn well gadael coedwigoedd heb eu rheoli.
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