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Diben a Chynulleidfa
Mae’r Safbwynt Polisi hwn yn un o gyfres a gynlluniwyd i ddarparu mwy o gefndir a thystiolaeth ar gyfer y
deilliannau a geisiwyd yn Coetiroedd i Gymru a’r camau gweithredu sydd eu hangen i gyflawni’r
deilliannau hyn (gweler Atodiad 1 i gael rhestr lawn y Safbwynt Polisi). Mae pob Safbwynt Polisi’n cynnig
‘Agenda Weithredu’ sydd ar y cyd yn darparu’r fframwaith ar gyfer rhoi’r strategaeth gyfan ar waith. Mae’r
Cynllun Gweithredu 5 mlynedd ar gyfer Coetiroedd i Gymru yn cael ei arwain gan ‘Agendâu’ cyfunol pob
un o’r Safbwyntiau Polisi ac yn gosod y blaenoriaethau tymor byr ar gyfer yr holl sefydliadau sy’n gyfrifol am
helpu i roi’r strategaeth ar waith.

Prif ddiben y Safbwyntiau Polisi hyn felly yw cefnogi rhoi’r strategaeth ar waith drwy brosesau corfforaethol
perthnasol pob sefydliad a nodwyd â chyfrifoldeb yn y Cynllun Gweithredu. Mae Comisiwn Coedwigaeth
Cymru eisoes yn alinio ei ddatblygiad o ran rhaglenni corfforaethol yn y ffordd hon ac ein gobaith yw y
bydd yr holl sefydliadau blaen a chefnogol yn ymddwyn yn debyg.

Felly’r brif gynulleidfa arfaethedig ar gyfer y Safbwyntiau Polisi hyn yw’r rhai sy’n gyfrifol am ddatblygu
polisïau a'u rhoi ar waith drwy gynllunio corfforaethol. Fodd bynnag, ein gobaith yw, oherwydd y ffordd y
cyflwynir y Safbwyntiau Polisi, byddant o berthnasedd ehangach i’r rhai sydd â diddordeb yn y maes pwnc,
neu mewn Coetiroedd i Gymru yn ei gyfanrwydd.

1: Cyflwyniad
1.1 Nodau ac amcanion.

Yn Coetiroedd i Gymru1, gwnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) ymrwymiad i gefnogi defnydd
coed a choetiroedd lle maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymeriad tirwedd arbennig Cymru ac
i safleoedd o bwysigrwydd treftadaeth a diwylliannol fel eu bod yn cyflwyno mwy o fudd i’r cyhoedd.

Nodau’r Safbwynt Polisi hwn yw cyflawni’r ymrwymiadau hyn drwy:

• Gefnogi datblygiad rhaglenni o dan thema Ansawdd Amgylcheddol Coetiroedd i Gymru; a

• Chefnogi datblygiad rhaglenni Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r rhai sy’n cefnogi rhaglenni’r trydydd 
sector, y sector preifat a sefydliadau sector cyhoeddus eraill sy’n gysylltiedig ag amddiffyn, ansawdd 
a rheoli amgylchedd, diwylliant, treftadaeth a thirwedd Cymru a’r cyfraniad a wneir gan goetiroedd 
a choed

Mae’r diagram yn Atodiad 1 yn dangos ble mae’r Safbwynt Polisi hwn yn ffitio i mewn i’r hierarchaeth
bolisi o safbwyntiau LlCC a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-7GDE8V
http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-82RN8E
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1.2 Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ymrwymiad i ddatblygu sefydliad lle y mae tegwch a chyfle
cyfartal yn ganolog i’n busnes. Byddwn yn sicrhau ein bod yn trin pob defnyddiwr ein coetiroedd, ein
rhanddeiliaid a’n staff yn deg, gydag urddas a pharch, beth bynnag yw eu hil, anabledd, rhyw, oedran,
cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd a chred. Byddwn yn asesu gallu darpar ddefnyddwyr i gael mynediad at
goetiroedd, gweithgareddau a gwasanaethau ac yn cymryd camau priodol i sicrhau y caiff rhwystrau eu
lleihau neu eu hisafu. Cynhwysir crynodeb o dystiolaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn perthynas
â’r safbwynt polisi hwn ar dreftadaeth, tirwedd a gwerth diwydiannol coetiroedd a choed yng Nghymru
yn Atodiad 2.

1.3 Gyrwyr Polisïau

1.3.1 Strategaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru

Pobl, Lleoedd, Dyfodol: Cynllun Gofodol Cymruii

Mae’r Cynllun Gofodol yn cydnabod bod Cymru’n ‘elwa ar dirweddau o ansawdd uchel, cyfoeth o
safleoedd archeolegol a henebion hanesyddol’. Mae’n dweud ‘y bydd diogelu a gwella’r ansawdd hwn
yn fwyfwy pwysig i allu hirdymor Cymru i fod yn lle mae pobl yn dewis byw a gweithio ynddo.’ Mae’r
cynllun gofodol yn gosod blaenoriaethau datblygu lleol hirdymor sydd yn eu tro yn bwydo i mewn i
Gynlluniau Datblygu Lleol a Chynlluniau Amgylcheddol Rhanbarthol. Yn achos cynlluniau gweithredu lleol
dylai fod ystyriaeth o rôl arbennig coetiroedd a choed presennol gan gynnwys cyfraniad posibl
coetiroedd a choed newydd mewn lleoliadau gwledig, y rhai sydd ar gyffiniau lleoliadau trefol a
lleoliadau trefol.

Strategaeth Amgylcheddol Cymruiii

Mae’r Strategaeth Amgylcheddol yn gosod gweledigaeth, sef ‘Erbyn 2026, rydym eisiau gweld
amgylchedd nodedig Cymru yn ffynnu ac yn cyfrannu at les ac iechyd economaidd a chymdeithasol holl
bobl Cymru.’ Mae’r fframwaith yn cynnwys deilliannau penodol ar gyfer tirweddau nodedig Cymru, eu
cydrannau hanesyddol a mynediad y cyhoedd at ofod gwyrdd. Mae’n cydnabod bod gan ein
rhyngweithio gyda’r dirwedd gyseinedd ar gyfer unigolion a chymunedau ac mae’n ceisio diogelu’r hyn
sy’n arbennig ac yn nodedig yn lleol wrth gadw tirweddau byw sy’n darparu adnoddau a
gweithgareddau economaidd.

Mae’r cynllun gweithredu atodedig (2008-2011) yn gofyn am gwblhau proses nodweddu’r dirwedd gan
gynnwys yr amgylchedd naturiol a hanesyddol. Mae astudiaethau nodweddu’n helpu i arwain ble gallai
natur a chymeriad coetiroedd presennol gael eu newid er mwyn gwella’r dirwedd a ble a pha fath o
goetir newydd sy’n briodol. Mae gan fynediad a dehongliad coetiroedd a choed presennol a newydd (yn
enwedig Coetiroedd Hynafol) rôl i’w chwarae o ran cwrdd â deilliannau cymdeithasol ac amgylcheddol y
strategaeth.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Strategaeth Coetiroedd i Gymruiv

Mae Coetiroedd i Gymru’n cynnwys nifer o ymrwymiadau uniongyrchol er mwyn i goetiroedd a choed
wneud cyfraniad cadarnhaol i gymeriad tirwedd arbennig Cymru ac i safleoedd o bwysigrwydd
treftadaeth a diwylliannol, gan gynnwys

• Creu a rheoli’n briodol rhagor o goetir sy’n gwella cymeriad nodedig tirwedd Cymru

• Gwelir coed hynafol yn adnodd diwylliannol sy’n cysylltu pobl â lle, amgylchedd a diwylliant 
(y presennol a’r gorffennol)

• Gwelir coed y perthi a’u hamddiffyn fel nodweddion nodedig o fewn y dirwedd

• Mae treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yn gysylltiedig â choetir a’i reolaeth sy’n cyfrannu at 
gymeriad arbennig tirwedd Cymru

• Ceir nodweddion archaeolegol a thirweddau hanesyddol lle dylid cyflawni gwelliannau, o ddewis, 
drwy addasu systemau rheoli yn hytrach na chymryd coed i ffwrdd yn barhaol

• Mae mwy o bobl yn mwynhau buddion dysgu gydol oes o ran coetiroedd a’u cynhyrchion

Datganiad Strategol a Chynllun Gweithredu Amgylchedd Hanesyddol Cymruv

Mae’r Datganiad Strategol ar Amgylchedd Hanesyddol Cymru a’r Cynllun Gweithredu’n gosod ein
huchelgais i’r amgylchedd hanesyddol chwarae rhan bwysig mewn cynlluniau ar gyfer ‘adfywio,
cynaliadwyedd ac addysg ar gyfer dinasyddiaeth Cymru’. Mae’r Datganiad yn darparu adroddiad
cyfredol ar safbwynt yr Adolygiad Amddiffyn Treftadaeth yng Nghymru. Mae rheoli coetiroedd a choed
yn cefnogi themâu’r datganiad strategol drwy warchod ac amddiffyn yr amgylchedd hanesyddol drwy
reoli coedwigoedd yn gynaliadwy ac amddiffyn ein coed hynafol a choed unigol sydd ag arwyddocâd
diwylliannol. Gellir cyfrannu at adfywio a datblygu cynaliadwy drwy greu coetiroedd newydd yn briodol a
thrwy gadw a gwella mynediad cyhoeddus, gwerthfawrogiad, dealltwriaeth a mwynhad o’n coetiroedd
a’u lle yn hanes a sicrhau bod coetiroedd yn lleoedd pleserus ac ysgogol i ymweld â nhw. Mae hyfforddi
ac addysg mewn sgiliau rheoli coetiroedd a chefnogaeth am fentrau sy’n seiliedig yn y coetir yn cefnogi
amcanion y Datganiad.

Coetiroedd ar gyfer Dysgu a’r Wlad sy’n Dysgu. Strategaeth Addysg i Gymruvi

Dylai Cymru fod yn wlad sy’n dysgu, lle mae dysgu gydol oes o ansawdd uchel yn rhyddhau talent, yn
ymestyn cyfleoedd, yn grymuso cymunedau, yn darparu gwell swyddi a’r sgiliau sydd eu hangen ar 
bobl i ffynnu yn economi bywiog heddiw, gan helpu i greu dyfodol cynaliadwy. Gall coetiroedd a choed
gefnogi’r amcanion hyn drwy ddosbarthu’n uniongyrchol, yn hwyluso ac yn dylanwadu ac fel lleoliadau
ar gyfer dysgu mewn coetiroedd lle mae sbectrwm eang o gyfleoedd ar gael sy’n gysylltiedig 
â threftadaeth coetiroedd, safleoedd archaeolegol o fewn coetiroedd ac arwahanrwydd ein tirweddau
coediog.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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1.3.2 Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd vii (ELC)

ELC yn diffinio ‘tirwedd’ fel ardal, wedi’i chanfod gan bobl, y mae ei chymeriad yn ganlyniad i weithredu a
rhyngweithio rhwng ffactorau naturiol a/neu ddynol. Gwelir yr ELC fel adlewyrchiad o hunaniaeth ac
amrywiaeth Ewropeaidd lle mai ein treftadaeth ddiwylliannol a naturiol fyw yw’r dirwedd, boed yn arferol
neu’n rhagorol, yn drefol neu’n wledig, ar dir neu yn y dŵr. Mae’r ELC yn gorfodi llofnodwyr i ymgysylltu â
deall a rheoli tirweddau dynamig ymhobman, mewn ffyrdd sy’n cydnabod eu hamrywiaeth a
chydadwaith cymhleth grymoedd diwylliannol a naturiol sy’n dylanwadu ar eu canfyddiad. Mae’n gofyn
bod gan y cyhoedd fwy o ymwybyddiaeth, cyfranogiad a dylanwad o ran cynllunio a gwneud
penderfyniadau sy’n effeithio ar y dirwedd.

1.3.3 Amddiffyn treftadaeth a thirwedd statudol ac anstatudol

Ceir rhai mesurau statudol ac anstatudol sy’n rhwym mewn polisi ehangach megis Polisi Cynllunio
Cymruviii (PPW) sy’n rhoi elfen o amddiffyniad rhag datblygu amhriodol i, er enghraifft, Coetir Lled-naturiol
Hynafol a gwarchod coed unigol neu grwpiau o goed o dan Orchmynion Cadw Coed. Mae gweithrediad
rheoleiddiol y Ddeddf Goedwigaethix yn darparu rhywfaint o amddiffyniad rhag torri coed yn amhriodol
yn uwch na throthwyau penodol, yn nodi y dylid ailblannu coed ar ôl torri, ac, mewn rhai sefyllfaoedd, ni
chânt eu hailblannu.

Mae ffigurau 1 a 2 yn dangos hyd a lled mesurau arbennig ar gyfer amddiffyn tirwedd a threftadaeth
Cymru megis Henebion Cofrestredig (SAMau), Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AONB) a Pharciau
Cenedlaethol. Mae mesurau o’r fath â’r bwriad o amddiffyn coetiroedd a choed ar ystod o raddfeydd am
amrywiaeth o resymau megis nodweddion archaeolegol unigol o fewn coetiroedd, coeden unigol o fewn y
dirwedd ehangach neu glystyrau o goetiroedd a choed wrth iddynt ffurfio elfen o ardal ddiffiniedig
arbennig. Mae Tabl 1 yn disgrifio’r dirwedd allweddol yn gryno ac mae Tabl 2 yn dangos dynodiadau
treftadaeth gyda manylion sy’n gysylltiedig â’r amddiffyniad a roddir i goetiroedd a choed.

Photo: Dafydd Fryer

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Ffigur 1: Map yn dangos lleoliadau Tirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol, Tirweddau 
o Ddiddordeb Hanesyddol arbennig, Henebion Cofrestredig a Pharciau a Gerddi Hanesyddol.

Seilir y map hwn ar ddeunydd yr Arolwg Ordnans ar

ran rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi (h) Hawlfraint y Goron.

Mae ei atgynhyrchu yn ddiawdurdod yn torri Hawlfraint

y Goron a gallai arwain at erlyniaeth neu achos sifil.

Y Comisiwn Coedwigaeth, Rhif Trwydded yr Arolwg

Ordnans 100025498.2010

(h) Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.

Y Comisiwn Coedwigaeth. 100025498

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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Ffigur 2: Map yn dangos lleoliadau AONBau, Arfordiroedd Treftadaeth, Parciau
Cenedlaethol a hyd a lled y Coetiroedd o Restr Genedlaethol y Coedwigoedd. (2006)

Seilir y map hwn ar ddeunydd yr Arolwg Ordnans ar

ran rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi (h) Hawlfraint y Goron.

Mae ei atgynhyrchu yn ddiawdurdod yn torri Hawlfraint

y Goron a gallai arwain at erlyniaeth neu achos sifil.

Y Comisiwn Coedwigaeth, Rhif Trwydded yr Arolwg

Ordnans 100025498.2010

(h) Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl.

Y Comisiwn Coedwigaeth. 100025498

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms


Parciau Cenedlaetholx

Ardaloedd o Harddwch  
Naturiol Eithriadolxi

Cofrestr Tirweddau
Hanesyddolxii

Arfordiroedd Treftadaeth

Gwarchodfeydd Biosffer

Mae cadw harddwch naturiol y Parc a chyfanrwydd y tirweddau unigol y tu fewn
iddo yn golygu gwneud penderfyniadau rhwng defnydd tir a fydd yn gwella’i
ansawdd a’r rhai a fydd o bosibl yn cael effaith niweidiol. Mae coetiroedd a
choed yn ddefnydd tir allweddol o fewn pob un o’r tri Pharc Cenedlaethol a cheir
ymgynghoriad ynglŷn â chreu coetiroedd neu eu tynnu ymaith. Mae datblygu’n
llwyddiannus yn cynnwys cynllunio’n sensitif ac yn aml, defnyddio deunyddiau
traddodiadol wrth adeiladu sy’n gwella’r dirwedd - gan gynnwys defnyddio pren.

Caiff AONBau eu hamddiffyn gan y gyfraith. Yn nhermau tirwedd a chynllunio,
mae AONBau yn gyfartal o ran statws â Pharciau Cenedlaethol. Mae
coetiroedd a choed yn ddefnydd tir allweddol o fewn pob un o’r pump AONB
a cheir ymgynghori ynglŷn â chreu coetiroedd neu eu tynnu ymaith.

Nid yw’r gofrestr hon yn rhoi unrhyw amddiffyniad arbennig, ond ei nod 
yw tynnu sylw at werth y tirweddau hyn pan ystyrir ceisiadau cynllunio 
a datblygiadau. Ystyrir coed a choetiroedd o fewn y tirweddau hyn yn
elfennau naturiol pwysig ac felly cânt eu rheoli’n briodol er mwyn gwarchod
neu wella estheteg weledol a phwysigrwydd diwylliannol yr ardal. Ystyrir
pwysigrwydd coetiroedd, coed enghreifftiol, perthi a rhodfeydd mewn
parciau a gerddi hanesyddol yn ogystal ag o fewn ardaloedd nad ydynt 
yn ddynodedig yn elfen allweddol a dylent ategu’r broses cynllunio 
a datblygu.

Nid amddiffynnir arfordiroedd treftadaeth eu hunain gan y gyfraith ond, lle
maent o fewn tirweddau a amddiffynnir megis Parciau Cenedlaethol ac
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol, cânt eu rheoli fel rhan o’r dynodiad
hwnnw. Y tu allan i’r dynodiadau hyn mae Awdurdodau Lleol yn rhoi
ystyriaeth arbennig iddynt o ran penderfyniadau cynllunio.

Mae un Warchodfa yng Nghymru - Gwarchodfa Biosffer Dyfixiii. Mae’n 
rhaid i’r Gwarchodfeydd hyn fodloni tair swyddogaeth sylfaenol: 
gwarchod - cadw adnoddau, rhywogaethau, ecosystemau a thirweddau
genetig; datblygu - meithrin datblygiad economaidd a dynol cynaliadwy;
logistaidd - cefnogi ymchwil, monitro, addysg a chyfnewid gwybodaeth 
sy’n perthyn i faterion lleol, cenedlaethol a byd-eang o warchod a datblygu.
Ceir coetir sylweddol yn yr un Warchodfa yng Nghymru a dylai creu
coetiroedd neu eu tynnu ymaith, rheoli coetiroedd, defnyddio ffibr pren 
a lleoliadau coetir ar gyfer addysg gyfrannu at amcanion a chynlluniau
perthnasol.
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Table 1 - Dynodiadau Tirweddol

Mesur Amddiffyniad a roddir
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Amrywiaeth o safleoedd a
amddiffynnir oherwydd eu
pwysigrwydd o ran
cadwraeth naturxiv

Ardaloedd Cadwraethxv

There is a patchwork of sites across Wales protected for their special habitat,
geology or wildlife importance. These areas will shape our landscape by
protecting our more ‘natural’ landscapes.

O fewn Polisi Cynllunio Cymru mae statws Ardal Gadwraeth yn cyflwyno’r hyn
am gymeriad neu olwg ardal y dylid ei gadw neu ei wella, ac yn gosod sut
gellir cyflawni’r amcan hwn. Mae Cynlluniau Datblygu’n integreiddio
cyfarwyddebau ardaloedd cadwraeth gyda pholisïau eang ar gyfer ardal.

Table 1 - Dynodiadau Tirweddol

Mesur Amddiffyniad a roddir

Cofnod Henebion  
Cenedlaethol Cymru

Henebion Gofrestredig
(HCau))

Cofrestr Parciau a Gerddi
Hanesyddol

Gorchmynion Amddiffyn
Coed

Cynlluniau Grant

Mae Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (NMRW) yn dal casgliad
cenedlaethol gwybodaeth am amgylchedd hanesyddol Cymru o’r cyfnod
cynharaf hyd at heddiw. Mae CARNxvi yn adnodd gwybodaeth cenedlaethol 
ar gyfer archaeoleg a phensaernïaeth a gesglir gan sefydliadau archaeolegol
ledled Cymru, sy’n darparu data a delweddaeth i berchnogion coetiroedd
preifat a chyhoeddus eu defnyddio i arwain rheolaeth gyfresol ac yn y dyfodol.

Mae Deddf Henebion a Mannau Archaeolegol 1979 yn darparu’r fframwaith
deddfwriaethol ar gyfer amddiffyn henebion ac mae hefyd yn ymestyn at
eiddo sydd yng ngofal uniongyrchol LlCC. Mae gan bob SAM o fewn ein
coetiroedd gynllun rheoli ar gyfer gwarchod (a gwella os yw’n bosibl)
cyfanrwydd y safle.

Casglwyd y Gofrestr er mwyn cynorthwyo a hysbysu perchnogion o ran sut i
warchod a gwella parciau a gerddi hanesyddol yn eu gofal ac mae’n
anstatudol. Ystyrir coed a choedwigoedd o fewn y dynodiadau hyn yn elfennau
allweddol ac yn hynny o beth cânt eu rheoli’n briodol er mwyn gwarchod neu
wella esthetig gweledol a phwysigrwydd diwylliannol y safleoedd.

Mae gorchymyn cadw coed (TPO) yn orchymyn a wnaed gan Awdurdod
Cynllunio Lleol (LPA) o ran coed neu gelli o goedxvii.  Eu nod yw gwahardd torri,
dadwreiddio, topio, tocio, difrod bwriadol, neu ddinistrio bwriadol coed heb
ganiatâd yr LPA. Mae torri gwreiddiau, er nad ymdrinnir ag ef yn benodol, â’r
potensial i fod yn beryglus ac felly, ym marn yr Ysgrifennydd Gwladol, mae
angen caniatâd yr LPA.

Er enghraifft bydd Glastir (cod drafft) yn amddiffyn coed unigol drwy annog
cadw pob coeden sydd mewn cae a choed hynafol mewn tirweddau
amgylcheddol. 

Table 2 - Dynodiadau Treftadaeth

Mesur Amddiffyniad a roddir
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1.3.4 Dylanwadau o ran Newid Hinsawdd

Gall coetiroedd coediog a’u hasedau o ran treftadaeth ddarparu mewnwelediadau unigryw i’r stori hir
o sut rydym wedi addasu i’n hinsawdd gyfnewidiol dros y milenia. Bydd yr hinsawdd gyfnewidiol
heddiw’n cael llawer o effeithiau ar y coetiroedd coediog ac ar dreftadaeth naturiol ac adeiledig
Cymru. Bydd effeithiau uniongyrchol lefelau’r môr sy’n codi ac erydu arfordirol; stormydd mwy aml ac
episodau o law trwm; llifogydd, cwympiadau tir ac erydu; patrymau tymhorol cyfnewidiol, sychdwr y
gwlypdir, coetiroedd gwlyb a safleoedd archaeoleg a’u sychu allan. Bydd hefyd effeithiau
anuniongyrchol o’r mesurau addasu a lliniaru y mae’r gymdeithas yn eu cyflwyno er mwyn mynd i’r
afael ag effeithiau newid a lleihau allyriadau o ran nwyau tŷ gwydr megis datblygu ynni
adnewyddadwy, mesurau effeithlonrwydd ynni, amddiffyniadau rhag llifogydd a rhai arfordirol.

Bydd mesurau o ran addasu coetiroedd yn newid natur a chymeriad llawer o goetiroedd o
gyfansoddiad rhywogaethau coed i’r ffordd y rheolir ein coedwigoedd. Ceir bygythiadau wedi’u
mwyhau i dirweddau coediog Cymru gan gynnwys y perygl o gwympo coed gan wynt a’r nifer o
achosion marwoldeb coed o blâu a phathogenau ar raddfa fawr.

1.4. I grynhoi

• Mae coetiroedd a choed yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymeriad tirwedd arbennig Cymru 
ac maent eu hunain yn safleoedd o bwysigrwydd treftadaeth a diwylliannol o ran denu pobl leol 
ac ymwelwyr. Maent hefyd yn cyfrannu at allu hirdymor Cymru i fod yn lle y mae pobl yn dewis byw 
a gweithio ynddo

• Mae coetiroedd yn cynnwys cyfoeth o nodweddion archaeolegol sy’n gysylltiedig â defnydd 
a rheolaeth y coetir (yn y gorffennol ac yn y presennol) neu sy’n guddiedig o fewn tirwedd a blannir 
wedyn. Dylai rheoli’r coetiroedd hyn fod yn briodol er mwyn amddiffyn y nodweddion maent yn 
eu cynnwys

• Mae coed unigol mewn lleoliadau gwledig, y rhai sydd ar gyffiniau lleoliadau trefol neu leoliadau 
trefol gan gynnwys y rhai yn y perthi, coed y strydoedd, rhai mewn parciau a gerddi a’n coed hynafol 
i gyd yn adnodd diwylliannol gwerthfawr sy’n cysylltu pobl â lle, amgylchedd a diwylliant (yn 
y gorffennol ac yn y presennol)

• Mae coetiroedd a choed yn darparu adnodd addysgol a all arwain at well dealltwriaeth o dreftadaeth
a thirweddau Cymru drwy gyfleoedd dysgu gydol oes

• Bydd newid cyfansoddiad rhywogaethau’r coed ac amrywio strwythur ein coetiroedd er mwyn 
addasu i newid yn yr hinsawdd yn newid elfennau cymeriad tirweddol Cymru gan gynnwys 
ein cynefinoedd coetir brodorol

• Dylid integreiddio creu coetiroedd newydd a phlannu coed unigol neu grwpiau o goed i reolaeth 
tir ehangach yn yr amgylcheddau gwledig, y rhai sydd ar gyffiniau lleoliadau trefol neu leoliadau 
trefol ar gyfer nifer o fuddion amgylcheddol a chymdeithasol. Mae’n rhaid iddynt fod yn briodol 
i werthoedd tirweddol, treftadaeth a diwylliannol y lleoliad penodol

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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2: Cefndir
2.1 Coed a choetiroedd yng Nghymru
Ceir coetiroedd dros 14% o Gymru ac amcangyfrifir bod 15 miliwn o goed y tu allan i goetiroedd megis
coed y perthi, coed y strydoedd a’r rhai sydd mewn parciau, caeau a gerddi. Bu coetiroedd a choed yn
elfen allweddol tirwedd Cymru ers yr oes iâ diwethaf, a ffurfiwyd trwy hanes newid amgylcheddol a
defnydd economaidd. Mae natur a chymeriad ein coetiroedd a choed unigol tirwedd Cymru’n dangos i ni
ddarnau o goedwigoedd hela, cliriadau milwrol ein coetiroedd brodorol a rheoli ystadau mynachaiddxviii.
Mae coetiroedd a choed yn gydrannau naturiol y rhan fwyaf o’r ardaloedd a gynhwysir yn rhestr
tirweddau hanesyddol ac mewn rhai tirweddau, maent yn nodweddion hanesyddol allweddol megis:

• Aberglaslyn - planhigfa goedwigaeth a gwaith plannu cynnar William Maddocks

• Dwyrain Fforest Fawr - cyn goedwig hela frenhinol

• Rhondda - rhai o’r planiadau conifferaidd graddfa fawr cyntaf er mwyn cyflenwi pyst pwll

• Dyffryn Ogwen a Dinorwig ger Bangor, sydd â darnau mawr o dir o’r ystadau tiriog (Castell Penrhyn, 
Parc y Faenol) sy’n goroesi, gan gynnwys yr holl blaniadau ar gyfer helwriaeth, pren a’r dyhead am 
y pictiwrésg yn nhirwedd bonedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Bu ein coetiroedd yn hynod o gynhyrchiol dros y blynyddoedd gyda busnesau’n seiliedig ar risgl mâl, pren
llongau, coed tanwydd, siarcol, cliriadau ar gyfer amaeth âr a bugeiliol a phren i’w ddefnyddio mewn
adeiladu, ffensio a’r diwydiant papur. Mae’r holl weithgareddau hyn yn ffurfio’r cynefinoedd a thirweddau
coediog rydym yn eu gweld heddiw a gadawodd dystiolaeth o’i ymgymeriad. Erbyn canol y ddeunawfed
ganrif dechreuodd planiadau coed egsotig ac addurnol. Dechreuodd planhigfeydd a phlaniadau ffurfiol
cyntaf rhywogaethau conifferaidd ar rai o ystadau mwyaf Cymru ac fe’u hystyriwyd yn ‘nodwedd brin ac
anarferol yn y dirwedd wledig’ yr adeg honnoxix. Roedd perchnogion ystadau megis Thomas Johnes o’r
Hafod yng Nghanolbarth Cymru yn arloeswyr o ran cyflwyno rhywogaethau conifferaidd megis y
llarwydden Ewropeaidd ar raddfa fawr. Roedd yr ystadau tiriog mawr hyn yn gyfrifol am greu rhai o’n
tirweddau porfa goed adnabyddus megis Parc Dinefwr ger Llandeilo. Mae coedwigaeth fodern wedi codi
o’r hanes hwn o ddefnydd economaidd ac yn benodol camfanteisio ar ein coetiroedd yn ystod y rhyfel byd
cyntaf a’r ail ryfel byd gyda phlannu blociau conifferaidd unrhywogaeth ar raddfa fawr er mwyn bywiogi
diwydiannau’n coedwigoedd a chreu swyddi.

Bydd pobl a chymunedau’n mwynhau coetiroedd mewn nifer o wahanol ffyrdd – yn amrywio o feicio
mynydd, ralïau modur, theatr awyr agored a menter a hyfforddi i fyfyrio’n dawel neu hyd yn oed mynd â’r
ci am dro. Mae’r gweithgareddau hyn yn ddefnyddiau tirweddau coediog a groesewir ac mae angen eu
rheoli’n ofalus i sicrhau amddiffyn yr amgylchedd hanesyddol a diogelu bioamrywiaeth.

www.forestry.gov.uk/glossary&acronyms
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2.2 Rheoli Coedwigoedd yn Gynaliadwy a chanllawiau ar gyfer treftadaeth
coetiroedd a chynllunio tirweddau

Mae cysylltiadau cryf â choetir Cymru’r Safbwynt Polisi - eu hyd, natur a’u cymeriad lle bydd yr angen am
newid yn mowldio natur a chymeriad ein tirweddau coediog. Safon Goedwigaeth y DUxx (UKFS) yw
ymrwymiad y DU i egwyddorion rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy fel y gosodir ar y lefelau Ewropeaidd
a Rhyngwladol. Mae’r Safon yn cynnwys meini prawf er mwyn i goetiroedd wella harddwch a chymeriad
y cefn gwlad a chyfrannu at amrywiaeth ac arwahanrwydd tirweddau gwledig a threfol. Cydnabyddir
Coetir Lled-naturiol Hynafol fel math allweddol o goetir ar gyfer tirweddau a threftadaeth ddiwylliannol.
Mae’n rhaid amddiffyn nodweddion treftadaeth pwysig a dylid rhoi ystyriaeth ddyledus i dirweddau
diwylliannol, hanesyddol, neu rai a gynlluniwyd lle caiff ansawdd y tirwedd ei wella a chaiff nodweddion
archaeolegol a hanesyddol eu hamddiffyn i gryfhau yn hytrach nag i dorri ar draws y tirweddau hyn. 

Yn ategu’r UKFS, mae’r Canllawiau ar gyfer Coedwigoedd ac Archaeolegxxi (sy’n cael ei ddiwygio ar hyn
o bryd) yn nodi safonau’r amgylcheddol sydd eu hangen ar gyfer grantiau sefydlu a rheoli o dan y
cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru (BWW) sy’n gosod y gofynion ar gyfer cadwraeth archaeolegol o
ran creu coetiroedd newydd ac o ran rheoli’r coetiroedd presennol. Mae tynnu coed ymaith ac mewn
llawer o achosion eu cadw, rheoli llystyfiant coetiroedd a lleihau’r perygl o gwympiadau coed gan wynt i
gyd yn ffactorau allweddol o ran rheoli nodweddion archaeologol pwysig yn ffafriol. Mae’r canllawiau’n
darparu set o egwyddorion er mwyn rheoli’r AGWE e.e. Llyfryn Canllawiau Gweithredol ar gyfer Cynllunio
Dyluniadau Coedwigoeddxxii 2007. Mae’r fath ganllawiau’n caniatáu i gynllunwyr coedwigoedd i brofi
dewisiadau nifer o dybiaethau a phenderfyniadau sy’n perthyn i ddylunio tirweddau o olygfeydd mewnol
allan o goetiroedd, i goetiroedd a lle coetiroedd mewn tirweddau mawr.

Mae Cynllun Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedigxxiii (UKWAS) yn safon ardystio annibynnol ar gyfer
gwireddu rheoli coetiroedd cynaliadwy yn y Deyrnas Unedig. Mae UKWAS yn hyrwyddo mesurau lluosog
ar gyfer amddiffyn a gwella tirweddau, archaeoleg a’r amgylchedd hanesyddol. Mae gan bob coetir ar
yr AGWE gynlluniau rheoli hirdymor o’r enw Cynlluniau Dyluniad Coedwig sy’n nodi cynigion torri a
theneuo a dewis rhywogaethau yn y dyfodol. Mae’r AGWE cyfan yn cael ei archwilio’n annibynnnol a’i
ardystio gan yr UKWAS. Cynhelir y rhan fwyaf o greu a rheoli coetiroedd gan berchnogion preifat gyda
chymorth grant gan y cynllun BWW. Mae’r cymorth yn cynnwys cynlluniwr achrededig i lunio cynllun
rheoli hirdymor sy’n darparu offer i berchennog ymaelodi â’r cynllun UKWAS os ydynt yn dymuno.

Photo: Dafydd Fryer
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2.3 Coed, coetiroedd, treftadaeth a thirweddau ar y map
Mae gan Gymru gyfoeth o goed unigol pwysig o ddiddordeb hanesyddol, diwylliannol ac amgylcheddol ar
draws lleoliadau gwledig, y rhai sydd ar gyffiniau lleoliadau trefol a lleoliadau trefol ac amrywiaeth o
leoliadau o gaeau, parciau, gerddi, strydoedd ac o fewn coetiroedd. Ni ddylid tanbrisio pwysigrwydd
coetiroedd hynafol a choed hynafol fel adnodd dreftadaeth ddiwylliannol drwy gysylltu pobl â lle,
amgylchedd â a diwylliant a’r presennol â’r gorffennol. Nid oes gan y rhan fwyaf o goed mawr neu goed
sydd o ddiddordeb hanesyddol neu ddiwylliannol unrhyw amddiffyniad ffurfiol a chofnodir eu lleoliad a’u
cyflwr yn wael neu ni chânt eu cofnodi o gwbl. Mae Helfa Goed Hynafol y Coed Cadwxxiv wedi gwneud
rhywfaint o waith tuag at roi coed pwysig unigol ar y map. Caiff rhai ohonynt eu cofnodi drwy gofnodion TPO
o fewn Awdurdodau Cynllunio Lleol. Er ei fod yn bosibl i wneud TPO ar unrhyw goeden, yn ymarferol cânt eu
defnyddio’n fwyaf cyffredin mewn lleoliadau trefol neu'r rhai sydd ar gyffiniau lleoliadau trefol, er enghraifft
gerddi a pharcdir. Bydd y cod drafft ar gyfer Glastir sy’n berthynnol i goed hynafol, a choed y perthi a’r rhai
mewn caeau yn rhoi amddiffyniad i lawer o nodweddion na chawsant eu dynodi’n flaenorol.

Mae gwybodaeth gywir, ddiweddar am faint, dosbarthiad, cyfansoddiad a chyflwr ein coetiroedd yn
hanfodol ar gyfer datblygu a monitro polisïau a chanllawiau ar gyfer eu rheoli’n gynaliadwy. Mae’r Comisiwn
Coedwigaeth yn cynnal arolygon coetiroedd cenedlaethol cyfnodol a chesglir y wybodaeth a geir, ynghyd â
gwybodaeth a gafwyd o ffynonellau eraill, er enghraifft, ffotograffau o’r awyr, i’r Rhestr Goedwigoedd
Genedlaethol (a alwyd gynt yn Restr Genedlaethol Coetiroedd a Choed neu NIWTxxv. Gellir dadansoddi’r
rhestr ochr yn ochr â setiau eraill o ddata megis yr arolwg Barn Gyhoeddus am Goedwigaethxxvi sy’n helpu i
ddifinio gwerth coetiroedd i’r gymdeithas. 

Arolygodd Prosiect Asedau Treftadaeth Cymruxxvii bob coetir cyhoeddus a mapiodd eu nodweddion o ran
treftadaeth a thirwedd. Datguddiodd yr arolwg filoedd o safleoedd archaeolegol a oedd yn anhysbys gynt a
oedd yn bwydo i mewn i Gofnod Cenedlaethol y Safleoedd a’r Henebion a’u mapio. Darparodd y prosiect
hwn offeryn mapio a rheoli (DOLMEN) i’r FCW a alluogodd amddifyniad a rheolaeth gyson gan amcanion a
gytunwyd arnynt gan Cadw a phedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru i amddiffyn a gwella adnodd
dreftadaeth y coetiroedd hyn ac y tu fewn iddynt. Mae’n parhau i ddarparu mecanwaith ar gyfer cyngor ac
ymgynghori ar reolaeth. Mae’r cynllun BWW angen ymgynghori gyda sefydliadau megis Cadw a phedair
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru i sicrhau y caiff cyngor ar archaeoleg bresennol a’r amgylchedd
hanesyddol eu hadeiladu i mewn i’r cynlluniau a ddaw o ganlyniad. 

Mae nodweddu tirweddau Cymru (LANDMAP)xxviii yn adnodd sy’n seiliedig ar GIS lle caiff y nodweddion,
rhinweddau a’r dylanwadau ar y dirwedd eu cofnodi a’u gwerthuso i ffurfio set o ddata sy’n gyson yn
genedlaethol. Mae LANDMAP yn cynnwys pum set data sy’n gysylltiedig yn ofodol a elwir yn Dirwedd
Ddaearegol, Cynefinoedd y Dirwedd, Gweledol a Synhwyraidd Ffigur 3, y Dirwedd Hanesyddol a’r Dirwedd
Ddiwylliannol.

Gellir cael mynediad at LANDMAP er mwyn:

• Nodi cymeriad tirweddol Cymru a’r cyfraniad a wnaed gan goetiroedd a choed presennol 
i arwahanrwydd lleol

• Sicrhau bod coetiroedd newydd yn gweithio gydag amrywiaeth ac arwahanrwydd lleol coetiroedd 
a’u gwella

• Gwerthuso gwerth ac arwyddocâd ardaloedd a ddosbarthwyd ar gyfer eu cymeriad coediog 
mewn haenau tirwedd gweledol, hanesyddol a diwylliannol

• Codi pwysigrwydd ardaloedd sy’n gysylltiedig â choetiroedd ger ganolfannau poblogaeth.

• Arwain amgylchiadau gwaelodlin ar gyfer tirweddau a gwerthoedd tirweddau gweledol, treftadol 
a diwylliannol cyfnewidiol sy’n dibynnol ar newid mewn coetiroedd ac yn annibynnol arno
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Ffigur 3: Enghraifft LANDMAP - Gweledol a Synhwyraidd ar Lefel 3 yn dangos sut y caiff tirweddau
coediog eu dosbarthu a’u cofnodi

Ucheldir Diffrwyth/Creigiog
Rhostir Uchel
Tir Pori Uchel
Ucheldir coediog a llwyfandir
Mosaig Ucheldir a llwyfandir
Cymoedd Ucheldir Agored
Mosaig cymoedd Ucheldir Agored/Coediog
Cymoedd Ucheldir Coediog
Rhostir Llethrau Ochr y Bryn a Sgarp
Tir Pori Llethrau Ochr y Bryn a Sgarp
Llethrau Ochr y Bryn Coediog a Sgarp
Mosdaig Llethrau Ochr y Bryn a Sgarp
Llethrau Ochr y Bryn a Sgarp
Rhostir Llwyfan y Bryn ac Is
Tir Pori Llwyfan y Bryn ac Is

Pentref
Anheddiad Gwasgaredig
Trefol
Tir Amwynder
Man Agored Anffurfiol
Cloddio
Tir Diffaith/Segur
Corridor Ffordd
Môr
Aber
Afon
Llyn

Bryn Coediog a Llwyfandir Is
Mosaig y Llwyfandir Is a’r Bryn Agored
Cymoedd Iseldir Agored
Mosaig Cymoedd Iseldir
Cymoedd Iseldir Coediog
Iseldir Tonnog Agored
Mosaig Iseldir Tonnau
Iseldir Tonnog Coediog
Tir Fferm Iseldir Agored Gwastad
Mosaig Iseldir Gwastad
Gwlyptir Isel
Rhynglanw
Twyni Tywod a Llac Twyni
Clogwyni a’r Dibynnau
Tir Gwyllt Arfordirol Arall
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2.4 Ymchwil a Datblygiad

O dan Raglen Ecoleg Tirweddau Ymchwil Coedwigoeddxxix mae offer amrywiol wedi’u datblygu 
i ddadansoddi cynnydd o ran gorchudd coetiroedd neu gael gwared arno am resymau
bioamrywiaeth a sut y gallai hyn ddarparu cyfleoedd ychwanegol i gysylltu â newid cymeriad 
y dirwedd er enghraifft:

• VISULANDS (Offer Delweddu ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus mewn rheoli newid tirweddau)xxx

Prosiect yw hwn i ddatblygu a chymhwyso offer delweddu i gefnogi cysylltiad cyhoeddus o ran 
asesu newid i’r dirwedd. Gellid asesu creu neu gael gwared ar goetir a defnyddio dewisiadau 
coedwrol gwahanol i roi cyfle i ystyried buddion gwirioneddol a rhagweledig o ran 
profiadol gweledol

• BEETLExxxi (Offer Gwerthuso Biolegol ac Amgylcheddol ar gyfer Ecoleg Tirweddau) Er eu bod wedi’u
dylunio i ddadansoddi cynnydd mewn gorchudd coetir ar lefel twf ecolegol (gan gyfrannu at 
gysylltedd cynefinoedd rhannol naturiol) gallai ddarparu cyfleoedd hefyd i gysylltu ag offer eraill i 
ystyried lle y bydd newid mewn cymeriad coetir neu Greu coetir newydd yn newid y dirwedd yn 
sylweddol. Yng Nghymru bydd prosiect Rhwydwaith Cynefinoedd Coetir yn un ffordd o hysbysu 
targedu coetiroedd newydd

• I helpu rheolwyr coedwigoedd i benderfynu lle i gael gwared ar orchudd coetir yn barhaol, mae 
offeryn peilot i gefnogi penderfyniadau, sef Newid Defnydd Tir Coedwigoedd, yn cael ei 
ddatblygu yng Nghymru ar hyn o bryd gan ddefnyddio ffactorau amrywiol i gael gwared ar goed
megis sylwadau pobl leol, gwella tirweddau ac adfer cynefinoedd rhannol naturiol

Photo: Dafydd Fryer
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2.5 Addysg, mynediad a dehongli ein treftadaeth a thirweddau coetir

Mae cysylltiadau cadarn ag Addysg, Dysgu a Sgiliau, Cysylltiad Cymunedol ac Iechyd a Llesy
Safbwyntiau Polisi.

Addysg a dysgu gydol oes

Mae Menter Addysg y Goedwigxxxii yn bartneriaeth sydd â’r nod o:

• Gynyddu defnydd coetiroedd a diwydiannau cysylltiedig ar gyfer dysgu uniongyrchol 
gan addysgwyr ac eraill

• Cynyddu cyfleoedd i unigolion a chymunedau ddysgu am bwysigrwydd coed a choedwigoedd 
er mwyn gwarchod yr amgylchedd, y dirwedd ac er mwyn bioamrywiaeth

• Cynyddu cyfleoedd i unigolion a chymunedau wella eu lles emosiynol a chorfforol drwy ystod 
o brofiadau addysgol, hyfforddiant a dysgu gyda phren, coed a choetiroedd

Bydd cefnogi a darparu cyfleoedd i ddysgu am ein treftadaeth goetir, coetir hynafol, archaeoleg 
ein coetir ac annog coetiroedd fel lleoliadau dysgu awyr agored yn helpu i feithrin hunaniaeth
ddiwylliannol gyda’n coed a choetiroedd ac ymdeimlad o ddinasyddiaeth amgylcheddol.

Mynediad a thwristiaeth

Tirweddau hamdden: canfu ymchwil archwilio rôl coedwigaeth mewn twristiaethxxxiii (2007) fod
coetiroedd yn cefnogi llwyddiant mentrau twristiaeth yn ogystal â chynaliadwyedd cymdeithasol ac
amgylcheddol y sector twristiaeth. Mae ansawdd a hygyrchedd ein tirweddau coetir yn atyniad
arwyddocaol. Mae’n bosibl mai treftadaeth yn y coetir a threftadaeth sy’n ymwneud ag ef yw’r unig
reswm dros fynd  i’r goedwig, gan ddarparu cyrchfan darged ar gyfer yr unigolyn y mae hanes yn
mynd â’i fryd neu fel lleoliad delfrydol ar gyfer myfyrio ysbrydol neu ysbrydoliaeth artistig. I eraill
gallai fod yn fân atyniad neu’n atyniad damweiniol at eu hymweliad â’r goedwig.

Dehongli ac ymwybyddiaeth

Dehongli coetiroedd Cymru. Mae creu ymdeimlad o lexxxiv (2004, yn cael ei adolygu ar hyn o bryd) 
yn annog dehongli effeithiol drwy greu profiad ymwelydd coetir o ansawdd uchel drwy:

• Helpu ymwelwyr i fwynhau eu hunain a gwerthfawrogi ein coetiroedd

• Gwneud i ymwelwyr deimlo bod ganddynt gysylltiad â’r coetiroedd

• Dangos yr hyn sy’n arbennig iddynt

• Creu naws ‘ymdeimlad o le’

• Creu ymdeimlad croesawgar
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3: Agenda Gweithredu
3.1 Diogelu a Chadwraeth

Dylai’r holl goetiroedd gael eu rheoli yn unol â’r UKFS a Chanllawiau Coedwigoedd ac Archaeolegxxxv a
byddwn yn annog gwell integreiddio rhwng amcanion perchnogion coetiroedd a pholisïau tirweddau ac
amgylcheddau hanesyddol. Mae safleoedd a warchodir, yn rhai hanesyddol a naturiol, yn flaenoriaethau
o ran diogelu a gwella treftadaeth ddiwylliannol Cymru. Byddwn yn dod â safleoedd treftadaeth a
warchodir o dan reolaeth ffafriol yn ôl cynllun rheoli Cadw yn ein coetiroedd eu hunain ac yn annog eraill i
wneud hynny. Byddwn yn cynyddu cymorth o ran camau rheoli sy’n dod â chanlyniadau cadarnhaol i
safleoedd hanesyddol ac archaeoleol a thirweddau pwysig.

Byddwn yn gweithio gydag eraill i wella’r diogelwch sydd ar gael i Goetiroedd Hynafol, coed hynafol a
choed unigol eraill o bwys diwylliannol. Cânt eu diogelu am eu gwerth hanesyddol a diwylliannol yn
ogystal â’u buddion amgylcheddol drwy gofnodi a mapio nodweddion yn barhaus drwy Restr Gynnwys
Coetiroedd Hynafol ac ymwybyddiaeth well drwy ddigwyddiadau hyfforddiant.

Byddwn yn parhau i weithio gyda Coed Cadw ac eraill i fapio a monitro cyflwr coed hynafol yn ein coetiroedd
ein hunain ac annog eraill i wneud hynny a byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd.

Bydd mesurau  iechyd a diogelwch coed, o ran coed unigol a’r rhywogaethau hynny a ddefnyddir fwyaf
eang mewn coedwigaeth yng Nghymru, yn fwyfwy pwysig yn ein hinsawdd gyfnewidiol. Caiff mesurau
ymchwil, datblygu a lledaenu eu cefnogi a’u targedu at blâu ac afiechydon sy’n achosi’r risg fwyaf ac eir i’r
afael â materion newydd o dan ein cynlluniau ymateb cyflym. Mae angen ystyried y risg i’n tirweddau
coediog yn sgil tirlithriadau a’r gwynt a chynllunio er mwyn hyn.

3.2 Rheoli coetiroedd

Caiff cyfraniad cadarnhaol at ansawdd ei dirweddau arbennig eu sicrhau drwy nifer o strategaethau i
gynyddu amrywiaeth ein coetiroedd gan gynnwys:

• trawsnewid ein planhigfeydd rhywogaeth unigol drwy ddefnyddio ystod ehangach o rywogaethau 
coed a defnyddio cymysgedd ar lefel glystyrau

• defnyddio systemau amgen i lwyrgwympo lle bod modd gwneud hyn

• adfer ein Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PAWS); a

• trosi ein coetiroedd planedig i gyflwr mwy naturiol

Caiff ein Coetiroedd Hynafol eu rheoli am eu pwysigrwydd diwylliannol yn ogystal â’u gwerth ecolegol.
Byddwn yn cefnogi addysgu sgiliau rheoli coetiroedd traddodiadol a byddwn yn parhau i annog  a
chefnogi’r broses o ddatblygu mentrau coetiroedd newydd.

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i benderfynu ar y fframwaith gorau ar gyfer gwneud
penderfyniadau o ran rheoli  coetiroedd sy’n cyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at dirweddau gwahanol
lleol. Byddwn yn cytuno gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, CCGC ac eraill ar y ffordd orau o
ddefnyddio mapiau nodweddu LANDMAP i fonitro a chael gwell dealltwriaeth o ddyluniad coetiroedd a
choed yn y dyfodol o fewn y dirwedd ehangach, mewn tirweddau pwysig a’u gwerth er budd ffactorau
diwylliannol a/neu fioamrywiaeth.
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3.3. Creu coetiroedd newydd

Bydd cynigion ar gyfer coetir newydd yn ystyried patrymau defnydd tir hanesyddol, effaith ar gymeriad y
dirwedd bresennol leol a lle y bo modd, y gwerth sydd i’r tir, ei natur a’i gymeriad, yn nhyb pobl leol. Mae’n
bosibl na fydd coetir newydd yn briodol mewn rhai tirweddau cymharol foel neu ardaloedd heb unrhyw
draddodiad coedwigo. Yn aml gall coetir newydd roi ateb integredig i ‘broblemau’ tirwedd megis adfer a
datblygu tir llwyd neu adennill safleoedd diwydiannol. Dylid plannu coed a choetir o fewn datblygiadau
newydd i roi cyfleoedd go iawn i wella tirweddau  a manteision cysylltiedig. Mae’n bosibl y gallai adolygu
tir hanesyddol nodi ardaloedd lle y gallai adfer tirwedd goediog gyfrannu at ddefnydd presennol o’r tir a’i
wella. Bydd ehangu ein hadnodd coetir cynhenid a chymysg, drwy greu coetiroedd newydd i fodloni
amrywiaeth o ganlyniadau megis rheoli risg llifogydd, yn ailsefydlu coed mewn llawer o goetiroedd
torlannol a gwlyb a gollwyd.

3.4 Adfer cynefinoedd a thirweddau agored

Ceir gwared ar goed yn barhaol lle na ellir bodloni amcanion drwy addasu systemau rheoli neu fathau o
goetiroedd. 

3.5 Mynediad, twristiaeth, dehongli ac addysg

Mae modd sicrhau cryn fantais economaidd drwy hyrwyddo etifeddiaeth goetir Cymru, safleoedd pwysig
a’n tirweddau coediog amrywiol. Mesur allweddol yw cefnogi a rheoli lefelau mynediad priodol ar y AGWE
ac annog eraill i wneud hynny. Dim ond gyda chymorth gan bobl leol, Sefydliadau Anllywodraethol a
grwpiau â diddordeb y mae modd gwneud hyn. Mae’r un mor bwysig sicrhau y caiff gwerth tirwedd coed
a choetiroedd ei hyrwyddo fel rhan o gynnyrch twristiaeth Cymru a chodi ymwybyddiaeth am
bwysigrwydd diwylliannol a hanesyddol Cymru drwy ddigwyddiadau hyfforddiant, cefnogi rhaglenni
cynnwys y gymuned a defnyddio coetiroedd fel lleoliadau rhaglenni addysg.

Gall agweddau treftadaeth a diwylliannol tirweddau coetiroedd gyflwyno cyfleoedd go iawn ac
ysbrydoliaeth ar gyfer menter gymdeithasol. Byddwn yn annog diwylliant o weithio gyda chymunedau lleol
ac o gydnabod buddion economaidd mentrau lleol. Lle y nodir cyfleoedd am fenter leol yn yr AGWE, a bod
modd eu cymhwyso o fewn ein hamcanion eraill, mae’n bosibl y bydd coetir, neu fynediad at y nwyddau
a’r gwasanaethau a ddarperir gan goetir, ar gael i ganiatáu i ddatblygu o’r fath ddigwydd. Byddwn yn
canolbwyntio ar gymorth i fentrau masnachol a chymdeithasol sy’n galluogi unigolion a chymunedau sy’n
gweithio tuag at adfywio eu cymdogaethau lleol, gan sicrhau bod y rhain yn cael effeithiau cadarnhaol ar
ecosystemau coetir a’r amgylchedd ehangach.

Byddwn yn parhau i ddatblygu profiad ymwelwyr ar yr AGWE ac yn annog eraill i wneud hynny. Drwy’r
Grŵp Amgylchedd Hanesyddol ein nod yw cynyddu’r cyfraniad y mae’r amgylchedd hanesyddol yn ei
wneud at yr economi ac addysg, gan adfywio cymunedau drwy wella dehongli a mynediad at safleoedd
hanesyddol a choetiroedd hynafol ac mewn tirweddau o ansawdd uchel.
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3.6 Gweithio gydag eraill

Drwy weithio gydag eraill gallwn gyflawni mwy ac mae heriau allweddol y mae’n rhaid i ni eu hateb gydag
eraill gan eu bod yn darparu arbenigedd, yn ein helpu i sicrhau adnoddau ychwanegol, yn rhoi syniadau
newydd i ni ac yn cyfrannu brwdfrydedd pur. Mae llawer o sefydliadau sy’n gallu ein helpu i wella
effeithlonrwydd cynlluniau creu coetiroedd a rheoli coetiroedd newydd a monitro’r cyfraniad maent yn ei
wneud at gymeriad y dirwedd, treftadaeth a gwerth diwylliannol.

Mae angen i ni weithio gydag eraill i helpu dehongli a hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol ac adeiledig Cymru
mewn coetiroedd, a fydd yn gynhwysol ac yn amrywiol. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn yr Ardaloedd Adfywio
Strategol a mentrau megis Blaenau’r Cymoedd i greu a chynnal ardaloedd sy’n denu pobl i fyw a gweithio ynddynt.

Drwy weithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru byddwn yn gwella diogelwch a coed a choetiroedd
mewn Polisi Cynllunio Cymru a sut maent yn cael eu hystyried, a defnyddio coetiroedd a choed newydd. Drwy
weithio gydag Awdurdodau Cynllunio Lleol a sefydliadau megis Coed Cadw, byddwn yn codi ymwybyddiaeth
am Orchmynion Cadw Coed a choed hynafol heb eu dynodi drwy gofnodi a rhannu data gwell, gan ganiatáu
rhaglenni cadwraeth a dehongli ar y cyd yn  y dyfodol.

Ynghyd ag Awdurdodau Lleol, Cadw a Phartneriaeth Fusnes Coedwig Cymru byddwn yn hyrwyddo defnyddio
(a phlannu) rhywogaethau llydanddail cynhenid, megis derwen, a phren meddal o ansawdd da i gefnogi
adfer adeiladau hanesyddol a rhestredig gan ddefnyddio deunyddiau lleol. Mewn partneriaeth ag WFBP ac
eraill gallwn archwilio ffyrdd o  gadw sgiliau rheoli  coetir traddodiadol ac i annog a chefnogi datblygu
mentrau coetir newydd.

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddatblygu methodolegau gwaith maes i’w defnyddio yn y
broses asesu archaeoleg  gan ddefnyddio rhaglenni synhwyro o bell gan gynnwys LlDAR (sef technoleg
synhwyro gweledol o bell) i benderfynu ar faint a lleoliad. Mae hyn yn dal i fod yn newydd ond mae’n offeryn
gwerthfawr ar gyfer safleoedd graddfa fawr.

Nid yw defnydd presennol pren Cymru a ddefnyddir ar gyfer prosiectau adfer ar adeiladau o bwysigrwydd
hanesyddol neu ddiwylliannol yn hysbys hyd yn hyn a byddwn yn gweithio gydag WFBP a Wood Knowledge
Wales i wella dealltwriaeth, hyrwyddo defnydd, cynllunio a rheoli ein coetiroedd ar gyfer ffynonellau o bren
addas, o ansawdd uchel i’w ddefnyddio mewn  prosiectau adfer ac adeiladu newydd.

4: Dulliau Darparu
Y gobaith yw y bydd yr holl sefydliadau sy’n gyfrifol am ddarparu polisi’r llywodraeth yn ogystal â Chomisiwn
Coedwigaeth Cymru, yn datblygu ymateb corfforaethol i ddarparu’r ‘Agenda Gweithredu’  hwn ar y cyd. Bydd
y prif fecanweithiau darparu drwy:

• Darparu uniongyrchol ar Ystad Goetir Llywodraeth y Cynulliad

• Rhoi arian grant drwy Goetiroedd Gwell i Gymru i berchnogion coetiroedd eraill

• Cefnogi, dylanwadu ar eraill a’u galluogi i ddatblygu rhaglenni o’r ‘Agenda Gweithredu’ hwn, yn enwedig 
i sicrhau defnydd priodol o greu coetiroedd newydd fel ateb polisi cyhoeddus dilys

• Nodi partneriaid allweddol, megis Cadw, y pedair Ymddiriedolaeth Archeolegol, Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru, CCGC, CLlC, i’n helpu i sicrhau ffynonellau arian ychwanegol i ddarparu rhai 
o ddyheadau ehangach yr agenda gweithredu a’u rhoi  ar waith
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5: Monitro a Gwerthuso
5.1 Monitro

Caiff Strategaeth Coetiroedd i Gymru ei ategu gan Gynllun Gweithredu, sy’n cael ei fonitro bob blwyddyn.

5.2  Gwerthuso

Caiff y polisi ei werthuso’n ffurfiol bob tair blynedd, i asesu pa mor effeithiol mae wedi bod a pha wersi y
gellir eu dysgu ar gyfer y dyfodol. Caiff llwyddiant y Polisi ei asesu o ran y ffordd y’i darperir a’r canlyniadau
a restrir yn y ddogfen. Bwriedir cynnal y gwerthusiad cyntaf ym mis Ebrill 2013.  Rhagwelwn y caiff ei gynnal
gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bydd y gwerthusiad yn tynnu ar ystod o dystiolaeth. Bydd gwybodaeth o Ddangosyddion Coetiroedd i
Gymru - Tabl 3 yn ddefnyddiol i’r gwerthusiad, i raddau, gan fod gwaelodlin flaenorol. Yn ogystal, caiff
gwaith monitro a wneir gan gyrff eraill ei ddefnyddio hefyd.
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Dangosydd

Coetiroedd i Gymru

23: Treftadaeth a

Thirwedd.

Dangosydd

Coetiroedd i Gymru

18: Cynefinoedd

coetiroedd a choed

hynafol.

Monitro natur coetir mewn
tirweddau hanesyddol,
AHNEau, Parciau
Cenedlaethol, Safloedd o
Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig, ardaloedd
cadwraeth, parciau a
gerddi hanesyddol
cofrestredig, gan
ddefnyddio asesiadau a
wnaed yn ystod prosiect
LANDMAP fel gwaelodin.

Barn gyhoeddus ar effaith
coedwigaeth ar dirwedd
Cymru.

Cyflwr Henebion
Cofrestredig mewn
coetiroedd.

Ardal a chyflwr coetir ar
safleoedd dynodedig a
hynafol.

Nifer y coed hynafol /
pwysig (wedi’u nodi drwy
Helfa Goed Hynafol Coed
Cadw a hefyd gan
ddefnyddio gwybodaeth
gan Awdurdodau Lleol am
Orchymynion Cadw Coed).

Rheoli coetiroedd yn
ffafriol yn y parthau hyn 
i wella (neu osgoi
aflonyddu ar) gymeriad 
y dirwedd, gyda’r bwriad
o ailasesu’r ardaloedd hyn
gan aseswyr LANDMAP 
yn y dyfodol.

Cyfran gadarn neu
sefydlog o bobl yn dweud
bod coetiroedd yn
gwneud cyfraniad
cadarnhaol.

Cyfran yn gostwng lle yr
ystyrir bod coetiroedd neu
weithrediadau coetir yn
cael effaith negyddol ar
gyflwr Henebion
Cofrestredig.

Gwella cyflwr coetir
cynhenid a  dynodedig,
gan gynyddu ardal
planhigfedd ar safleoedd
coetiroedd hynafol wedi’u
hadfer a niferoedd sefydlog
o goed hynafol a phwysig.

Mae colli  coed
hynafol/pwysig/coed GCC
yn gyfyngedig ac mae hyn
wedi’i gydbwyso â
recriwtio.

I benderfynu arno.

Bob dwy  flynedd.

Bob pum mlynedd  (mae
Cadw yn monitro
Henebion Cofrestredig ar
gylchdro pum mlynedd).

Amrywio rhwng bob
blwyddyn (ardal o adfer
Planhigfeydd ar Safleoedd
Coetiroedd Hynafol) i bob
pum mlynedd (cyflwr coetir
cynhenid a chyflwr coetir ar
safleoedd dynodedig).

Bob blwyddyn.

Tabl 2 - Dangosyddion Coetiroedd i Gymru sy’n ymwneud â’r safbwynt polisi  hwn

Rhif y Dangosydd Disgrifiad Amlder adrodd Tuedd Ddymunol
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Mae nifer o ddangosyddion  cyd-destunol yn cefnogi’r fframwaith hwn sydd i’w gweld mewn Safbwyntiau
Polisi Coetiroedd i Gymru eraill gan gynnwys:

• Dangosydd 1 Coetiroedd i Gymru: Coetiroedd a Choed (nifer y coed y tu allan i goetir a hyd eu 
nodweddion llinellol megis perthi)

• Dangosydd 2 Coetiroedd i Gymru: Arallgyfeirio coetiroedd

• Dangosydd 4 Coetiroedd i Gymru: System reoli (gan gynnwys ardal o goetir wedi’i rheoli drwy 
lwyrgwympo)

• Dangosydd 6 Coetiroedd i Gymru: Coetir a choed trefol (gan gynnwys ardal a hygyrchedd coetir trefol 
a niferoedd coed trefol)

• Dangosydd 8 Coetiroedd i Gymru: Iechyd coed (maint afiechyd a difrod yng Nghymru)

• Dangosydd 9 Coetiroedd i Gymru: Buddion lleol coetiroedd (canfyddiad y cyhoedd a buddion lleol)

• Dangosydd 10 Coetiroedd i Gymru: Cysylltiad Cymunedol (nifer o bobl sy’n gysylltiedig drwy ymgynghori,
gwirfoddoli, digwyddiadau, gweithgareddau addysgol neu grwpiau coetir cymunedol)

• Dangosydd 11 Coetiroedd i Gymru: Hamdden (nifer sy’n ymweld â choetiroedd a’r gweithgareddau 
maent yn eu gwneud tra eu bod yno

• Dangosydd 12 Coetiroedd i Gymru: Hygyrchedd (hygyrchedd cyhoeddus i goetiroedd, gan gynnwys  
gwybodaeth am ansawdd y profiad)

• Dangosydd 13 Coetiroedd i Gymru: Mentrau lleol (gan gynnwys nifer y busnesau sy’n seiliedig ar 
grefftau coetir traddodiadol, a nifer y mentrau twristiaeth sy’n defnyddio coetiroedd)

• Dangosydd 14 Coetiroedd i Gymru: Defnyddio pren o Gymru (gan gynnwys defnyddio pren o Gymru 
mewn e.e. adeiladu neu grefftau)

• Dangosydd 20 Coetiroedd i Gymru: Cysylltedd cynefinoedd coetir

Datblygu dangosyddion ymhellach

Mae angen gwaith pellach i ddatblygu dangosyddion yn y meysydd canlynol.

• Datblygu monitro Safon Goedwigo’r DU: Mae angen i Safon Goedwigo’r DU reoli’r holl goetir 
ardystiedig a’r coetir a gynhelir â grant yng Nghymru, sy’n cynnwys llawer o feini prawf ar gyfer rheoli 
coetiroedd yn gynaliadwy er mwyn diogelu a gwella eu tirwedd a’u gwerth treftadaeth. Mae gwaith yn 
mynd rhagddo ar hyn o bryd i wella’r ffordd y caiff cymhwyso Safon Goedwigo’r DU mewn coetir a 
gynhelir â grant ei fonitro yng Nghymru

• Parciau a Gerddi Hanesyddol: Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddangosydd ffurfiol i fonitro coetiroedd a 
choed mewn parciau a gerddi hanesyddol. Byddai pwrpas amlwg i fonitro a rheoli coetiroedd a choed 
mewn cyflwr ffafriol drwy ddatblygu cynlluniau rheoli mewn partneriaeth â pherchnogion tir a Cadw yn 
dod â mwy o goetir o dan  reolaeth gynaliadwy ac yn darparu amcanion hir dymor i ateb strategaethau
coetir ac amgylchedd hanesyddol

• Henebion cofrestredig:  Mae coetiroedd cyhoeddus a phreifat yn cynnwys ystod eang o nodweddion 
hanesyddol heb eu dynodi (yn rhai gweledol ac wedi’u claddu). Mae gan AGWE gofnod o’r rhan fwyaf o 
safleoedd gweledol ac mae’n monitro cyflwr ar gylchdro blynyddol lle yr ystyrir bod safleoedd naill ai o 
bwysigrwydd cenedlaethol, neu’n risg i naill ai’r strwythur ei hun neu’r cyhoedd yn gyffredinol. Caiff 
perchnogion coetir preifat â nodweddion treftadaeth heb eu cofrestru, wybod am safleoedd o’r fath os 
gwneir cais am grant Coetiroedd Gwell i Gymru. Gellid datblygu dangosydd i fonitro cyfran safleoedd o’r
fath sydd o dan reolaeth ffafriol
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Atodiad 2: Tystiolaeth o Gydraddoldeb ac Amrywiaeth

Bydd gan ganlyniadau’r polisi hwn fanteision cadarnhaol i bobl Cymru gan gynnwys y rheiny a
gynhwyswyd yn y chwe chainc amrywiaeth.

Ymhlith y buddion cadarnhaol mae cydnabod gwerth coetiroedd a choed yn ehangach o ran eu cyfraniad
at gymeriad tirwedd arbennig Cymru, ei hamgylchedd hanesyddol a threftadaeth ddiwylliannol a rheoli
coetiroedd a choed yn well gan ystyried y gwerthoedd hyn.

Bydd nodau’r safbwynt polisi lefel uchel hwn yn fuddiol i holl bobl Cymru gan gynnwys y rheiny yn y chwe
chainc amrywiaeth ac nid oes unrhyw dystiolaeth y bydd unrhyw effaith negyddol benodol ar unrhyw un
o’r grwpiau  hyn.

Bydd gwella mynediad at goetiroedd er mwyn cael blas ar safleoedd treftadaeth yn fuddiol i iechyd a lles y
rheiny sy’n ymwneud â’r gweithgareddau hyn. Bydd angen ystyried mynediad i bob gallu wrth ddatblygu’r
cyfleusterau  hyn.

Bydd coetiroedd a choed yn y dirwedd yn darparu lleoliadau a nodweddion deniadol, a fydd hefyd yn
cyfrannu at ymdeimlad o les.

Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen EqlAs mwy penodol ar gyfer unrhyw brosiectau sy’n deillio o
Gynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru i ystyried unrhyw effeithiau a rhoi cyfleoedd i hyrwyddo
amrywiaeth. Gallai ymgynghoriadau lleol fod yn briodol mewn rhai achosion.

Datblygwyd y safbwynt polisi hwn i ddarparu mwy o fanylder, cefndir ac mae agenda gweithredu yn mynd
â themau strategol strategaeth Coetiroedd i Gymru yn eu blaen. Cynhaliwyd asesiad effaith cydraddoldeb
llawn yn ystod y broses o baratoi Coetiroedd i Gymru.

Photo: Dafydd Fryer
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Rhagor o wybodaeth            
Mae hwn yn un mewn cyfres o Safbwyntiau Polisi sy’n cynnig manylion ychwanegol 
a chefndir i’r themâu pwysicaf yn strategaeth Coetiroedd i Gymru. Mae pob un hefyd 
yn cynnwys agenda gweithredu sy’n amlinellu dulliau ar gyfer cyflwyno nodau 
ac amcanion strategol. 

Gallwch gael y cyhoeddiad hwn mewn print bras a ffurfiau eraill (e.e. Braille, Tâp Clywedol)
drwy gysylltu â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru ar y rhif ffôn neu’r cyfeiriad e-bost isod:                                   

Ffôn: 03000 680300         Ffacs: 03000 680301

E-bost: fcwenquiries@forestry.gsi.gov.uk

(Codir ar alwadau i rifau 0300 ar gyfradd ‘Galwad Isel’, a bydd hyn yr un fath ni waeth 
o ble y byddwch yn galw).  

Gallwch gysylltu â ni hefyd am wybodaeth ar gyfieithiadau neu i drefnu i swyddog roi
galwad ffôn ichi i egluro unrhyw ran (nau) o’r cyhoeddiad hwn yr hoffech gael eu hegluro
ichi. 

Ffotograffau: Mae pob delwedd dan Hawlfraint y Goron o Lyfrgell Luniau’r Comisiwn
Coedwigaeth oni nodir yn wahanol. 

Dyddiad cyhoeddi Gorffennaf 2010 
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