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Rhagair y Llywydd
Ym maniffesto etholiad 2016 fy wnaethom rybuddio am yr
heriau digynsail oedd yn wynebu darpar Aelodau’r Senedd
a’r Llywodraeth, ac yn y pum mlynedd ers hynny nid yn
unig y mae’r heriau hynny wedi dod yn realiti ond hefyd
maent wedi gwaethygu a chynyddu.
Mae’r ffaith bod Brexit llawer iawn caletach wedi
ymddangos, o gymharu â’r hyn a gafwyd ei addo gan
y rheini wnaeth lobïo i adael yr UE, wedi cyfyngu ar ein
mynediad i’n prif farchnadoedd allforio ar y cyfandir, a
dim ond dechrau amlygu eu hunain y mae’r rhain, tra
bod pandemig Covid-19 yn newid ein bywydau y tu hwnt
i’r hyn sy’n gyfarwydd – ac yn amlygu pa mor fregus yw’r
cadwyni cyflenwi bwyd byd eang a phwysigrwydd cael sector ffermio cryf y gall ein
marchnadoedd domestig ddibynnu arno am nwyddau.
Tra bod materion fel hyn i raddau y tu hwnt i reolaeth ein gweinyddiaethau
datganoledig, mae ymateb Llywodraeth Cymru i’r ansicrwydd a’r heriau sy’n wynebu
ein sector amaeth wedi bod ar adegau braidd yn ddryslyd a groes i reddf, a hynny’n
bennaf oherwydd yr awch i gynyddu costau a chyfyngiadau’n ddifesur wrth hyrwyddo
diwygiadau mewn polisïau cefnogi ardaloedd gwledig sydd heb eu profi na’u
defnyddio’n flaenorol.
Yn y cyfamser, mae Llywodraeth y DU wedi gwneud toriadau i gyllid ardaloedd gwledig
Cymru – sydd hollol i’r gwrthwyneb i’r addewidion a wnaed droeon gan y rheini o
blaid Brexit – gan ychwanegu at y pwysau sydd ar amaethyddiaeth yng Nghymru, yr
economi gwledig a Llywodraeth Cymru.
Mae FUW yn parhau i ddadlau’n glir bod ffermydd teuluol Cymru wrth galon ein
heconomi gwledig, diwylliant a thirwedd, ac yn cefnogi cannoedd ar filoedd o
swyddi mewn busnesau sy’n ymwneud â chadwyn gyflenwi bwyd Cymru, gan hefyd
gyfrannu’n niferus i lesiant trigolion Cymru a’r DU – ac un o’r buddion canolog hynny
yw cynhyrchu bwyd, y nwydd mwyaf gwerthfawr ochr yn ochr â’n dŵr.
A gwneud hynny mewn modd sy’n adlewyrchu’r angen i liniaru newid hinsawdd a
diogelu ein hamgylchedd, a rhaid i hynny fod wrth wraidd unrhyw bolisïau a ddatblygir
gan Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru, ond rhaid i’r fath ddyheadau hefyd gael eu
gwneud gyda’r ddealltwriaeth bod gwneud newidiadau pellgyrhaeddol sy’n tanseilio
ein ffermydd teuluol a chynhyrchu bwyd, yn golygu bydd cynhyrchiant yn mynd i
wledydd gyda safonau is o ran lles anifeiliaid ac ôl-troed amgylcheddol uwch yn y byd.
Yn hytrach na theimlo bod y fath bryderon yn derbyn ystyriaeth a bod mesurau
cymesur yn cael eu rhoi yn eu lle i ddiogelu ein diwydiant, mae llawer yn ystyried
y cyfeiriad presennol hwn fel bradychiad o ddatganoli sy’n uniongyrchol fygwth y
diwydiant amaeth a hefyd diwylliant, iaith a ffordd o fyw sy’n rhan gynhenid a hanfodol
o gynhyrchu bwyd yng Nghymru.
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Gyda hyn mewn golwg, wnaf i ddim ymddiheuro am dynnu sylw at rwystredigaeth
ein haelodau am y diffyg polisïau penodol i Gymru mewn perthynas â chynigion ar
gyfer cynllun ffermio i Gymru i’r dyfodol, a thaclo materion yn ymwneud â safon dŵr
a gynigir gan Lywodraeth bresennol Cymru, a’r teimlad cryf hwnnw bod y rheini sy’n
ein llywodraethu ni o Fae Caerdydd nawr yn bellach oddi wrthym ac yn fwy difater o’n
cymunedau gwledig nac erioed o’r blaen.
Mae ffermwyr Cymru’n falch i gynhyrchu bwyd sydd o ran yr amgylchedd, lles
anifeiliaid a safonau diogelwch bwyd y gorau yn y byd, ond rhaid rheoleiddio hyn
mewn modd cymesur nad yw’n mygu arloesedd, yn creu cyfyngiadau anghyfiawn ac
yn rhoi ffermwyr Cymru dan anfantais gystadleuol ddifrifol o gymharu â chynnyrch
amaethyddol o wledydd eraill.
Mae’r pryderon hyn yn arbennig o wir mewn cyfnod lle mae Llywodraeth y DU yn
chwilio i arwyddo cytundebau masnach gyda gwledydd sydd â safonau cynhyrchu
llawer iawn is na’r safonau hynny sy’n ofynnol ar gynhyrchwyr bwyd Cymru, a thra bod
y dyhead i godi safonau ymhellach i roi mantais gystadleuol i’n cynhyrchwyr mewn
marchnadoedd drutach yn ddealladwy, mae hefyd yn naïf o ystyried yr hyn mae’r data
yn ei ddweud wrthym am y difaterwch ymysg cwsmeriaid ynghylch safon bwyd yma
ac o amgylch y byd.
Ynghyd â materion a blaenoriaethau allweddol eraill a amlinellir yn y maniffesto hwn,
mae FUW yn annog Llywodraeth a Senedd nesaf Cymru i ddatblygu polisïau sy’n
benodol i ac wedi’u llunio i Gymru sy’n adlewyrchiad o’r sefyllfa ar draws y byd yn
ogystal ag anghenion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol Cymru a’r saith
Nod Llesiant; polisïau sy’n cynnal y safonau uchel sydd eisoes yma wrth sicrhau nad yw
cynhyrchwyr Cymru’n cael eu tanseilio mewn ffyrdd fydd yn arwain at fwy o fwyd yn
cael ei fewnforio o wledydd sydd â safonau llawer iawn is na rhai ein hunain.
Nid oes gan FUW gyswllt ag unrhyw blaid wleidyddol, ac felly mae ganddo
ddyletswydd i weithio nid yn unig â’r llywodraeth sydd mewn grym ond hefyd y
gwrthbleidiau, waeth beth yw eu tueddiadau gwleidyddol.
Am gyfnod nesaf Senedd Cymru a thu hwnt, mae FUW yn ymroi i lobïo’r rheini yng
Nghaerdydd i sicrhau bod amaethyddiaeth a ffermydd teuluol yn derbyn y sylw a’r
parch dyledus – a hynny er mwyn dyfodol pawb.
Yn gywir,
Glyn Roberts
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Y Ffordd Ymlaen i Gymru – polisi amaeth wedi’i ddatganoli ar
gyfer Cenedl wedi’i datganoli
Ffermydd teuluol – wrth wraidd ein heconomi wledig, ein diwylliant a’n
tirwedd
Mae ffermydd teuluol Cymru wrth wraidd ein heconomi wledig, ein diwylliant a’n
tirwedd, ac maent yn cyfrannu’n helaeth at les trigolion Cymru a’r DU.
Mae cynhyrchu bwyd yn ganolog i fuddion o’r fath, a dyma ein nwydd mwyaf
gwerthfawr ochr yn ochr â’n dŵr. Mae’r 53,000 o bobl sy’n gweithio ar ffermydd
Cymru’n darparu cynhwysion amrwd i gadwyn gyflenwi bwyd a diod Cymru, sy’n
werth £7.5 biliwn. Mae’r gadwyn yn ei thro’n cyflogi 229,000 o bobl a chyflogir 78,000
o’r rheiny yn y Sector Bwyd a Ffermio.
Mae ffermydd Cymru hefyd yn cynnal degau ar filoedd o fusnesau eraill – o fusnesau
cyflenwi fel gwerthwyr porthiant, contractwyr a pheirianwyr, i fusnesau islaw’r gadwyn
fel cludwyr, proseswyr ac adwerthwyr, ac mae ffigurau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol
yn dangos bod hyd at
28 y cant o’r boblogaeth
Cyfran y gweithwyr y mae eu prif waith yn y sector amaeth, 2011
mewn ardaloedd helaeth
yng Nghymru’n gweithio’n
bennaf yn y sector
amaethyddiaeth.
Tra bod cynhyrchu bwyd
yn ganolog i fuddion
economaidd uniongyrchol
o’r fath ac i ddiogelu
diwylliant sydd wedi’i
chysylltu’n gryf â ffermio,
mae llu o fanteision
ehangach ynghlwm wrth
amaethyddiaeth Cymru.
Drwy reoli tua 80 y cant
o ehangdir Cymru, mae
gan ffermwyr rôl hanfodol
o ran rheoli a diogelu
tirlun sy’n darparu dŵr
yfed glân i filiynau; sy’n
gynefin amrywiol, gydag
amrywiaeth o rywogaethau
ac sy’n cynnwys mwy
na 1,000 o Safleoedd o
Ddiddordeb Gwyddonol
Arbennig (SoDdGA) ac yn
denu miliynau o dwristiaid
i’n gwlad bob blwyddyn.

Cyfran y gweithwyr yn
y sector amaethyddol

Mae manteision eraill
yn cynnwys cyfraniadau
sylweddol o ran negyddu
5

effeithiau a ffactorau sy’n achosi newid hinsawdd, p’un ai drwy storio carbon yng
nghoetiroedd, perthi a thir mawnog ein ffermydd, neu drwy gynhyrchu trydan gwyrdd
drwy dyrbinau gwynt a dŵr ar dir fferm, yn ogystal â diogelu’r Gymraeg a siaredir gan
43 y cant y gweithwyr ar draws y sector amaethyddol o’i gymharu â chyfartaledd o 17 y
cant ar draws gweithlu Cymru.

Amaethyddiaeth, cynhyrchu bwyd a chefnogaeth wledig
Arweiniodd yr aflonyddu ar gynhyrchiant a dosbarthiad bwyd yn Ewrop yn sgil yr Ail
Ryfel Byd at newyn ar raddfa eang, ac afiechydon difrifol a pharhaol yn aml o ganlyniad
i ddiffyg mineralau a fitaminau hanfodol. Yn y DU, roedd dogni bara ar waith hyd at
1948, ac ni ddaeth dogni cig i ben tan 1954.
Arweiniodd cydnabyddiaeth o’r angen am sectorau amaethyddol hyfyw a
chyflenwadau bwyd sefydlog a fforddiadwy at basio Deddf Amaethyddiaeth 1947
gan Lywodraeth y DU, a bwriad y ddeddf, fel y’i disgrifiwyd gan Tom Williams,
yr Ysgrifennydd Gwladol fu’n gyfrifol am ei chyflwyno, oedd “... hyrwyddo
amaethyddiaeth iach ac effeithlon sy’n gallu cynhyrchu’r rhan honno o fwyd y genedl
sy’n ofynnol o ffynonellau cartref am y pris isaf sy’n gyson â darparu cydnabyddiaeth
ariannol ddigonol ac amodau byw digonol i ffermwyr a gweithwyr, gydag elw
rhesymol ar gyfalaf sy’n cael ei fuddsoddi.”
Cafodd egwyddorion o’r fath eu cynnwys hefyd yng Nghytundeb Rhufain 1957,
ac maent yn parhau i fod ar waith yn yr UE o dan Gytuniad Lisbon yn yr Undeb
Ewropeaidd.
Er ei bod yn ddigon posib nad oedd y polisïau amaethyddol a ategwyd gan yr
egwyddorion hyn yn berffaith yn gymdeithasol ac amgylcheddol, maent wedi arwain
at wella sefyllfa lle yn 1953 roedd 40 y cant o incwm aelwydydd yn cael ei wario ar fwyd,
ond erbyn 2018, roedd y ganran honno wedi disgyn i 10 y cant. Hyd nes y prinder bwyd
dros dro a ddaeth yn sgil pandemig y coronafeirws ym mis Ebrill 2020, roedd prinder
bwyd yn un o’r pryderon oedd yn perthyn i’r gorffennol.
At hynny, nid oes fawr o amheuaeth y byddem, heb bolisïau o’r fath, wedi colli nifer
fawr o deuluoedd ffermio yng Nghymru o’n cymunedau, ac wedi gweld mwy o
ddibyniaeth ar fewnforio bwyd ynghyd â mabwysiadu dulliau amaethu dwys fel yn yr
Unol Daleithiau.
Ers 1992, y mae cymorth amaethyddol yr UE wedi bod yn canolbwyntio’n fwyfwy
ar ansawdd bwyd, diogelu bwydydd traddodiadol a rhanbarthol a gofalu am yr
amgylchedd, ac o 2000 ymlaen ehangwyd cwmpas y PAC i gynnwys datblygu gwledig,
gan ganolbwyntio ar ddatblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yn
ardaloedd gwledig yr UE drwy ‘Rhaglenni Datblygu Gwledig’ amlflwydd.
Yn 2005, disodlwyd cymorth cynhyrchu gan system dalu ar sail ardal
sy’n gorfodi ffermwyr i gydymffurfio â llu o ofynion rheoli, sef yr Amodau
Amaethyddol ac Ecolegol Da a Gofynion Rheoli Statudol – gyda’i gilydd
cyfeirir atynt fel Trawsgydymffurfio.
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Creu Ffordd Gwirioneddol Gymreig Ymlaen ar ôl Brexit
Wrth i’r DU adael yr UE, collir yr amddiffyniadau a gynigir i gymunedau ffermio
a chynhyrchwyr bwyd gan Gytuniad Lisbon a chyfyngiadau’r Polisi Amaethyddol
Cyffredin, gan ddod â phryderon a chyfleoedd i ffermydd teuluol a chynhyrchwyr bwyd
Cymru.
Er gwaethaf yr agenda gymdeithasol eang a fabwysiadwyd o Ddeddf Amaethyddiaeth
1947 Llafur, hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi canolbwyntio ar un egwyddor
gul wrth ddatblygu polisi i ddilyn PAC; talu ffermwyr am ddarparu ‘nwyddau
cyhoeddus’ - term academaidd sydd yn y rhan fwyaf o achosion yn golygu buddion
amgylcheddol lle nad oes marchnad ariannol ar eu cyfer, megis aer glân, ansawdd dŵr
a chynefinoedd naturiol.
Er mai ychydig fyddai’n gwadu’r angen i ymgorffori manteision hanfodol o’r fath
mewn cynllun yn y dyfodol, mae penderfyniad Llywodraeth bresennol Cymru ychydig
ar ôl refferendwm Brexit i benderfynu mai taliadau nwyddau cyhoeddus fydd yr
unig fecanwaith cymorth, cyn sefydlu neu asesu a fyddai hyn yn bodloni nodau
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol allweddol, yn mynd yn groes i synnwyr
cyffredin.
Rhaid nodi hefyd bod y polisi hwn ymhell o fod yn fecanwaith bwrpasol i Gymru.
Yn syml, copïwyd y cysyniad nwyddau cyhoeddus o egwyddor o Loegr sy’n bodoli
ers degwadau ac ar hyn o bryd mae’n cael ei gyflwyno fel sylfaen ar gyfer cynllun
amaethyddol Defra ar ôl Brexit. Mae hyn yn groes i benderfyniadau blaenorol
Llywodraeth Cymru i wyro’n sylweddol oddi wrth bolisïau Defra, a hynny er budd
cymunedau gwledig Cymru.
Fel yr amlygwyd dro ar ôl tro gan yr FUW ac eraill ers 2016, bydd cynllun sy’n seiliedig
ar daliadau nwyddau cyhoeddus yn unig yn gostus ac yn gymhleth iawn i’w weinyddu,
a bydd yn gwanhau ffermwyr tenant yng Nghymru yn ogystal â deiliaid hawliau pori
cyffredin ac yn arwain at annhegwch ar sail cod post lle bydd taliadau i ffermwyr a’r
cyfyngiadau arnynt yn amrywio’n fawr o fferm i fferm ac o ranbarth i ranbarth. Mae
rhai academyddion hyd yn oed wedi awgrymu y gallai cynllun o’r fath arwain at golli
chwarter y ffermydd yn Lloegr a bod Defra wedi derbyn hyn, ffigur sy’n debygol o fod
yn llawer uwch o ran ffermydd teuluol bach Cymru gan arwain at fwy o oblygiadau i’n
cymunedau gwledig, ein heconomi a’n diwylliant.
Gyda’r Alban a Gogledd Iwerddon bellach yn manteisio i’r eithaf ar eu pwerau
datganoledig ac yn bwrw ymlaen â chynlluniau i ddefnyddio sawl mecanwaith i
gyflawni’r hyn sydd ei angen ar gyfer eu cymunedau amaethyddol a gwledig eu
hunain, rhaid i Gymru gydnabod peryglon copïo egwyddor sy’n bodoli ers degawdau
ac a luniwyd yn Whitehall lle mae’n amhosib y byddai anghenion ac amcanion
penodol i Gymru ar gyfer y degawdau oedd i ddod wedi’u hystyried wrth eu llunio.
Yn hytrach, dylem geisio sefydlu amcanion allweddol i Gymru ac yna
llunio amrywiaeth o fecanweithiau sy’n cydymffurfio â Sefydliad Masnach
y Byd (WTO) i’w cyflawni - gan ddatblygu cynllun yng Nghymru ar gyfer
blaenoriaethau Cymru.
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Yn 2018, bu’r FUW yn cydweithio ag Undeb Cenedlaethol Amaethwyr (NFU)
Cymru i nodi’r blaenoriaethau a’r egwyddorion sylfaenol cywir ar gyfer Cymru
yn ein barn ni, sef:
Sefydlogrwydd
Rhaid i Lywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i ddarparu sefydlogrwydd mewn
byd o ansicrwydd.
•

Mae diwydiant bwyd a ffermio Cymru eisoes yn wynebu heriau ac
ansicrwydd na welwyd eu tebyg o’r blaen o ganlyniad i faterion sydd y tu hwnt i
reolaeth Llywodraeth Cymru

•

Mae’r risg y bydd diwygiadau pellgyrhaeddol i gymorth gwledig yn ychwanegu
at sefyllfa sydd eisoes yn ansefydlog yn fawr, a rhaid i Lywodraeth Cymru roi
blaenoriaeth i ddarparu sefydlogrwydd gan ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael
iddynt

•

Dim ond ar ôl i ni gael gwybodaeth gliriach am ein perthynas fasnachu â’n prif
bartneriaid masnachu yn y dyfodol y dylid ystyried newidiadau sylweddol

•

Ni ddylai’r broses o drosglwyddo i bolisïau yn y dyfodol ond dechrau ar ôl
ymchwilio’n drylwyr i’r effeithiau ar bob busnes, sector a rhanbarth yng Nghymru,
ac asesiad llawn o allu Llywodraeth Cymru i gyflawni unrhyw gynlluniau

Ffermydd teuluol
Rhaid i bolisïau gwledig Cymru yn y dyfodol gadw teuluoedd sy’n cynhyrchu bwyd ar y
tir.
•

Y fferm deuluol yw asgwrn cefn ein cymunedau gwledig a’n cymunedau
ehangach, drwy gynhyrchu bwyd diogel a fforddiadwy o’r ansawdd gorau i’r
defnyddiwr

•

Mae’r teuluoedd hyn yn cynnal ein heconomi, ein hamgylchedd, ein tirwedd, ein
hiaith a’n diwylliant, a dylent fod yn ganolog i bolisïau Llywodraeth Cymru

•

O’r herwydd, dylai ffermydd teuluol sy’n cymryd y risgiau ariannol sy’n gysylltiedig
â chynhyrchu bwyd ochr yn ochr â phob math o waith ar y tir fod yn ganolog i
unrhyw bolisi yn y dyfodol drwy reol Ffermwr Actif gryfach

Cefnogi Cymunedau Gwledig a Swyddi yng Nghymru
Mae’n rhaid cynnal y cymorth uniongyrchol sy’n sail i gynhyrchu bwyd o’r ansawdd
gorau er mwyn osgoi achosi difrod parhaol i Gymru.
•

Mae ein ffermwyr yn ganolog i’r cadwyni cyflenwi bwyd sy’n cynnal diwydiant bwyd
a diod gwerth biliynau o bunnoedd a channoedd o filoedd o swyddi yng Nghymru

•

Mae ein diwydiant yn parhau i weithredu a chystadlu mewn marchnad fyd-eang,
gan gystadlu â ffermwyr ledled y DU, yr UE a gweddill y byd

•

Byddai rhoi’r gorau i’r cymorth uniongyrchol sy’n sail i gynhyrchu bwyd diogel
o ansawdd uchel ar adeg pan nad oes gan ein cystadleuwyr allweddol unrhyw
fwriad i wneud yr un peth yn achosi niwed parhaol i economi, amgylchedd,
tirwedd, iaith a diwylliant Cymru
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•

Rhaid i Gymru gynllunio polisi sy’n cefnogi pob sector ac ardal yng Nghymru yn
weithredol, gan sicrhau tegwch rhwng cymdogion a rhanbarthau, a chyfleoedd
teg ar gyfer ffermwyr mewn ardaloedd gwahanol.

Amaethyddiaeth Gynaliadwy
Rhaid i Gymru barhau i fuddsoddi mewn mesurau sy’n sbarduno cynhyrchiant, gwella
effeithlonrwydd a chefnogi ffermwyr i gynyddu potensial y farchnad tra’n bodloni
rhwymedigaethau amgylcheddol a newid yn yr hinsawdd.
•

Wrth i’r DU adael yr UE, cafwyd y cyfle i ddarparu cymorth wedi’i dargedu’n
well i helpu teuluoedd sy’n ffermio i gynyddu potensial y farchnad, a sbarduno
gwelliannau mewn cynhyrchiant

•

Gellir dysgu llawer o’r gwaith o gyflawni’r cynlluniau Datblygu Gwledig presennol
yng Nghymru ac mewn cenhedloedd a gwledydd eraill sydd wedi llwyddo i
sbarduno gwelliannau cynhyrchiant ac effeithlonrwydd ar draws y diwydiant
ffermio

•

Mae sefydliadau ffermio eisoes wedi amlinellu cynigion manwl ar gyfer
integreiddio mesurau buddsoddi, cyfnewid sgiliau a gwybodaeth a chadw data
er mwyn sbarduno gwelliannau mesuradwy mewn perfformiad economaidd ac
amgylcheddol, gan gynnwys mewn perthynas â lliniaru’r newid yn yr hinsawdd

•

Dylai egwyddorion o’r fath fod yn sylfaen i gynllun yn y dyfodol sydd wedi’i anelu at
wydnwch economaidd

Gwobrwyo Canlyniadau Amgylcheddol
Mae ffermwyr Cymru wedi sicrhau canlyniadau cyhoeddus cadarnhaol i’r genedl ers
canrifoedd, a rhaid eu gwobrwyo’n deg am yr hyn y maent eisoes wedi’i gyflawni, yn
parhau i gyflawni ac y byddant yn cyflawni yn y dyfodol.
•

Yn hanesyddol, mae Cymru wedi cael ei hystyried yn esiampl o ran gwobrwyo
ffermwyr am ddarparu nwyddau cyhoeddus ac amgylcheddol drwy gynlluniau fel
Tir Gofal, a ddatblygwyd yn dilyn treialu llwyddiannus.

•

Mae gennym gyfle yn awr i adeiladu ar brofiad a gwybodaeth flaenorol drwy
sicrhau bod ffermwyr yn cael eu gwobrwyo’n well am yr hyn y maent yn ei
ddarparu ar gyfer cymdeithas

•

Dylid cyflawni hyn drwy gynllun ychwanegol sy’n ategu’r polisi allweddol o
ddarparu sefydlogrwydd drwy gymorth uniongyrchol i ffermydd teuluol sy’n
cynhyrchu bwyd
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Esblygu nid chwyldroi
Dylai’r datganiad esblygu nid chwyldroi fod yn ganolog i ddatblygu polisïau a
chynlluniau newydd. Mae system RPW ar-lein Cymru o’r radd flaenaf yn casglu data’n
flynyddol, yn effeithlon ac yn gywir sy’n ymwneud â 170 ffordd o ddefnyddio tir ar
gannoedd o filoedd o barseli tir ac ardaloedd ledled Cymru, gyda manylder o 0.01
hectar, tra hefyd yn casglu nifer o fathau eraill o ddata sy’n berthnasol i les, arferion
busnes, dal a storio carbon a nwyddau amgylcheddol eraill Cymru.
Mae data o’r fath yn cwmpasu tua 90 y cant o arwynebedd tir Cymru a’r mwyafrif
llethol o fusnesau fferm Cymru, ond serch hynny, nid yw Llywodraeth Cymru wedi
manteisio rhyw lawer ar ddata o’r fath.
Heddiw, mewn byd a yrrir gan ddata mae’n rhaid cymryd camau i ddefnyddio data
mor bwysig yn well wrth wobrwyo ei ddarpariaeth gan ffermwyr a thirfeddianwyr, gan
ddarparu dadansoddiadau sy’n caniatáu i fusnesau unigol a Chymru gyfan fonitro
cynnydd o ran y targedau allweddol ac esblygu polisïau a chamau gweithredu mewn
ymateb i newidiadau - wrth addasu a datblygu’r system casglu data bresennol yn
ofalus a’r cynlluniau sy’n dibynnu arni.

CYNLLUN
FFERMIO CYNALIADWY

DATA A DDARPERIR YN
FLYNYDDOL I LYWODRAETH
CYMRU SY'N CYFARWYDDO
GWEITHREDOEDD
CYCHWYNNOL A DILYNOL
POSIBL

TALIADAU AC
YMYRIADAU
WEDI'U TARGEDU
YN SEILIEDIG AR
DDATA A
DDARPERIR YN
FLYNYDDOL I
LYWODRAETH
CYMRU
TALIAD SY'N GYSYLLTIEDIG Â
CHAMAU GWEITHREDU A
CHYFYNGIADAU SYDD O FUDD I
GYMDEITHAS CYMRU SYDD DDIM
YN BERTHNASOL I AELODAU NAD
YDYNT YN AELODAU O'R CYNLLUN

TALIAD SY'N GYSYLLTIEDIG Â DARPARU DATA YN
FLYNYDDOL NAD OES MARCHNAD AR EI GYFER SYDD O
WERTH I GYMRU A CHYMDEITHAS CYMRU
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‘Dim ceiniog yn llai’
Er bod tua 80 y cant o incwm ffermio Cymru yn dibynnu ar gymorth PAC (ar ôl
Brexit), a bod incwm cyfartalog ffermydd yn parhau’n llawer is nag incwm cyfartalog
aelwydydd y DU, sef tua £24,000, mae cymorth o’r fath yn cynnal busnesau sydd â
throsiant cyfartalog o tua £160,000 - arian sy’n cylchredeg o amgylch economi Cymru
gan gynnal sgorau o filoedd o swyddi drwy effeithiau lluosog cydnabyddedig.
O’r herwydd, mae unrhyw doriadau i gyllid ar gyfer amaethyddiaeth nid yn unig yn
bygwth busnesau fferm, ond miloedd lawer o swyddi a busnesau cyflenwi ar hyd y
gadwyn sy’n dibynnu ar ffermydd.
Pe na bai’r DU wedi gadael yr UE, byddai amaethyddiaeth a datblygu gwledig
Cymru wedi derbyn cyllid PAC yr UE ar lefelau tebyg i ddyraniad PAC 2014-2020, ac
mae’n werth nodi yn y cyd-destun hwn fod arweinwyr ymgyrch Brexit wedi addo na
fyddai gadael yr UE yn golygu llai o arian ar gyfer ffermio ac ardaloedd gwledig, ac
roedd Maniffesto’r Ceidwadwyr yn 2019 yn datgan y “... byddwn yn gwarantu cyllideb
flynyddol bresennol [PAC] i ffermwyr ar gyfer pob blwyddyn y Senedd nesaf.”
Er gwaethaf addewidion o’r fath, roedd dyraniad PAC Cymru a gyhoeddwyd yn
Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd 2020 tua £137 miliwn
yn llai nag a ragwelwyd, yn dilyn penderfyniad Trysorlys y DU i beidio â chynnwys
‘Trosglwyddo Colofnau 15%’ yn y dyraniad, a chynnwys arian Datblygu Gwledig Cymru
na wariwyd wrth gyfrifo’r arian sydd ar gael i Gymru.
Er bod rheoli penderfyniadau o’r fath yn digwydd tu allan i bwerau Llywodraeth Cymru,
mae’n amlwg yn bwysig bod Llywodraeth Cymru yn y dyfodol yn parhau i bwysleisio’r
angen bod dyraniad cyllid Cymru adlewyrchu’r addewidion niferus a wnaed gan y rhai
a ddadleuodd y dylai’r DU adael yr UE, y mae llawer ohonynt bellach yn Llywodraeth y
DU.
At hynny, er bod y rhan fwyaf o gyllid amaethyddol a Datblygu Gwledig wedi dod o’r
UE yn y gorffennol, ac yn awr yn dod o’r Trysorlys, mae cyfran sylweddol o’r cyd-gyllid
yn dod wrth Lywodraeth Cymru, a dylid cydnabod nad yw toriadau i gyllid o’r fath yn
llai annerbyniol na thoriadau a wnaed gan Drysorlys y DU.
Mae’r toriadau a gyhoeddwyd gan Drysorlys y DU ym mis Tachwedd 2020 yn amlygu’r
ansicrwydd ariannol a ddaeth yn dilyn ymadawiad y DU o’r UE, o gofio bod yr UE
yn gweithredu ar gylch cyllideb saith mlynedd, ac mae’r FUW wedi dadlau ers mis
Mehefin 2016 dros gyllideb amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig amlflwydd sydd wedi’i
glustnodi.
Mae methiant Llywodraeth y DU i ddarparu cyllideb amlflwydd debyg yn amlwg
yn ychwanegu at yr ansicrwydd i Lywodraeth Cymru a chymunedau gwledig, ond
o ystyried cynnig Llywodraeth bresennol Cymru i gyflwyno contractau
Cynllun Ffermio Cynaliadwy amlflwydd mae’n amlwg ei bod yn bosib creu
fframwaith ariannol amlflwydd i Gymru ar gyfer amaethyddiaeth a Datblygu
Gwledig sy’n adfer rhywfaint o’r sefydlogrwydd sy’n bresennol pan yn aelodwladwriaethau’r UE.
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Capio Taliadau
Mae FUW wedi cefnogi capio taliadau i dderbynwyr arian cyhoeddus ers 2007, ac
roedd yn allweddol o ran sicrhau bod cap ar daliadau uniongyrchol Cymru yn cael
ei gyflwyno yn 2015 er mwyn gwneud y mwyaf o’r arian a aiff i ffermydd teuluol
nodweddiadol a’r rhai sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf i gymunedau gwledig a’r
economi.
Mae’r UE wedi cydnabod ymhellach bwysigrwydd capio taliadau a chefnogi ffermydd
teuluol, gyda’r PAC newydd yn gostwng lefelau capio ar ôl i gostau llafur ffermydd gael
eu hystyried a chodi lefelau’r cymorth ar gyfer ffermydd teuluol bach a chanolig.
I’r gwrthwyneb, mae’n ymddangos bod Llywodraeth
bresennol Cymru yn symud oddi wrth gymorth i gapio
taliadau, gan beidio â sôn o gwbl am gapio taliadau
yn y Papur Gwyn ar Amaethyddiaeth ym mis Rhagfyr
2020, er gwaethaf y duedd i’w chynigion talu nwyddau
cyhoeddus ailgyfeirio symiau enfawr o arian oddi wrth
ffermydd teuluol sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf i
economi Cymru a chymunedau gwledig, i dirfeddianwyr
mawr, busnesau mawr ac elusennau sy’n berchen ar dir
- cam y mae’r FUW yn ei ystyried yn un cwbl ddiffrwyth.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth
nesaf Cymru i:
•

•
•
•

•

•
•

Gydnabod y dylai cynaliadwyedd economaidd,
cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol fod
yn egwyddorion fydd yn sail i bolisi amaethyddol Cymru i’r dyfodol, gyda diogelu
ffermydd teuluol wrth galon y polisi hwnnw
Defnyddio egwyddorion undebau amaethyddol Cymru Hydref 2018 Y Ffordd
Ymlaen i Gymru fel sylfaen ar gyfer datblygu set o amcanion polisi cydlynol i Gymru
Derbyn y dylid datblygu mecanweithiau cyflwyno polisi er mwyn cefnogi’r
amcanion hyn, a bod rhoi ystyriaeth i amcanion wedi i’r mecanwaith gael ei ddewis
yn afresymegol a pheryglus
Rhoi’r gorau i’r cynnig mai taliadau am nwyddau cyhoeddus ddylai bod yr unig
fecanwaith ar gyfer darparu cefnogaeth i ffermydd ac ystyried gweithredu pob
mecanwaith WTO sy’n cydymffurfio ac yn debygol o gyflawni yn erbyn amcanion
Cymru
Cydnabod y niwed cynhenid sy’n debygol o gael ei achosi i amaethyddiaeth, swyddi
a chymunedau Cymru wrth gyflwyno mwy o gyfyngiadau a lefelau is o gefnogaeth
uniongyrchol o gymharu â’r hyn a geir gan y rheini sy’n cystadlu yn ein herbyn
mewn gwledydd eraill
Gofyn am sicrwydd ariannol tymor hir trwy ddarparu dyraniad ariannol amlflwydd
ar gyfer amaethyddiaeth a datblygu gwledig, ac annog Llywodraeth y DU i wneud
yr un peth
Sicrhau bod RPW Ar-lein a systemau eraill sy’n ymwneud â chasglu data yn cael
eu defnyddio a’u datblygu’n llawn, gan wobrwyo darparu data, yn hytrach na
chyflwyno cynlluniau drud, biwrocrataidd a beichus sy’n dadwneud y cynnydd a
wneir trwy ddatblygu RPW Ar-lein
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•

Adeiladu ar y cynnydd a wnaed sy’n caniatáu i ffermwyr ddarparu a chael
mynediad i ddata, wrth osgoi gor-ddefnydd o wasanaethau ymgynghorol drud a
biwrocrataidd er mwyn cwrdd â gofynion cynlluniau

•

Sicrhau bod taliadau’n cael eu capio ar lefelau sy’n ffafrio ffermydd teuluol ac
osgoi arian yn llifo o fusnesau sy’n cynnal cymunedau gwledig a gweithgarwch
economaidd at dirfeddianwyr mawr, busnesau mawr ac elusennau sy’n berchen ar
dir

•

Ystyried mecanweithiau eraill sy’n diogelu ffermydd teuluol trwy gydnabod
darbodion maint a’r anfanteision cynhenid megis cyfyngiadau naturiol

•

Datblygu mecanweithiau cefnogi nad ydynt mewn unrhyw fodd yn golygu bod
tenantiaid ffermydd a’r rheini sydd â hawliau pori ar dir comin yng Nghymru yn cael
eu rhoi dan anfantais neu’n cael eu dadrymuso

•

Sicrhau bod ffermwyr ifanc a ffermwyr newydd yn medru cael mynediad i arian
ychwanegol a chefnogaeth fwy parhaus
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Datblygu Gwledig
Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 RDG
Mae Rhaglen Datblygu Gwledig Polisi Amaethyddol Cyffredinol yr UE wedi chwarae
rhan annatod wrth gefnogi datblygiad a hyfywedd busnesau fferm Cymru, gan eu
galluogi i chwarae rhan ganolog wrth osod sylfaen i les economaidd, cymdeithasol
a diwylliannol cymunedau gwledig Cymru a sicrhau canlyniadau amgylcheddol i’r
gymdeithas.
O ystyried bod y toriadau o 15 y cant i daliadau fferm a gyflwynwyd o 2013 wrth
drosglwyddo rhwng pileri - y gyfradd uchaf yn yr UE, dadleuodd y diwydiant ffermio.
Ar y pryd dros y Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 i hwyluso newid trawsnewidiol
trwy brosiectau strategol uchelgeisiol a oedd yn ymgysylltu â nifer fawr o ffermwyr
a darparu data i un gronfa ddata a ddefnyddir i asesu ymyriadau a nodi buddion,
gwelliannau a chamau gweithredu wedi’u targedu trwy’r Cynllun Datblygu Gwledig.
Er bod cynlluniau gan gynnwys Glastir a’r Grant Busnes Fferm wedi bod yn fuddiol
dros ben i incwm ffermydd a’r amgylchedd dros y blynyddoedd diwethaf, ni chafodd
y math o gynllun uchelgeisiol, wedi’i yrru gan ddata, a ragwelwyd gan y diwydiant
ffermio ei wireddu.
At hynny, mae pryderon ynghylch tryloywder a sut mae cyllid CDG yn cael ei ddyrannu
wedi tyfu yn ystod cyfnod Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 ac mae pryderon
hirsefydlog yn dal i fodoli o ran effeithiolrwydd y Pwyllgor Monitro Rhaglenni a wnaed
yn amlwg yn 2018 gan Swyddfa Archwilio Cymru a alwodd ar Lywodraeth Cymru i
gryfhau ei gwaith craffu a rheoli risg ar y Cynllun Datblygu Gwledig. Ym mis Mehefin
2020, dangosodd adroddiad arall gan y Pwyllgor Monitro Rhaglenni bod Llywodraeth
Cymru wedi dyfarnu £53 miliwn o arian y Cynllun Datblygu Gwledig heb sicrhau y
byddai’r prosiectau neu’r grantiau yn sicrhau gwerth am arian - ac yn cadarnhau
pryderon a godwyd gan FUW dro ar ôl tro ers 2014.
O’r herwydd, mae FUW wedi parhau i ddadlau y dylid creu Pwyllgor Monitro Rhaglenni
ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig er mwyn sicrhau bod unrhyw gyllid CDG yn y
dyfodol yn cael ei wario’n effeithiol a’i fod yn canolbwyntio ar fuddsoddiadau ystyrlon ar
y fferm sy’n adlewyrchu anghenion y diwydiant.

RhDG Domestig y Dyfodol
Mae ymadawiad y DU o’r UE wedi rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru lunio Cynllun
Datblygu Gwledig domestig unigryw yn seiliedig ar anghenion Cymru. Er bod FUW yn
gwerthfawrogi’r angen i addasu elfennau o genhadaeth, amcanion a blaenoriaethau’r
UE ar gyfer datblygu gwledig, gwrthododd y cynnig yn ymgynghoriad
Ffermio Cynaliadwy a’n Tir yn 2020: Symleiddio Cymorth Amaethyddol i’w
ddisodli’n llwyr â’r hyn sydd mewn gwirionedd yn genhadaeth lawer culach
sy’n rhoi llawer llai o sylw i anghenion cymunedau gwledig fel cyflogaeth a
chynaliadwyedd economaidd.
Awgrymodd FUW y dylai Llywodraeth nesaf Cymru addasu amcanion ac
egwyddorion yr UE i gydnabod y ffaith nad yw Cymru bellach yn rhan o’r UE
heb danseilio eu ffocysau trosfwaol.
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Amcanion a blaenoriaethau presennol y Cynllun Datblygu Gwledig sy’n deillio o’r UE
yw:
•

Meithrin natur gystadleuol amaethyddiaeth

•

Sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy, a chymryd camau er
budd yr hinsawdd

•

Sicrhau datblygiad tiriogaethol cytbwys economïau a chymunedau gwledig gan
gynnwys creu a chynnal cyflogaeth.

•

Meithrin trosglwyddo gwybodaeth ac arloesedd mewn amaethyddiaeth,
coedwigaeth ac ardaloedd gwledig

•

Gwella cystadleurwydd pob math o amaethyddiaeth a gwella hyfywedd ffermydd

•

Hybu trefniadaeth y gadwyn fwyd a rheoli risg mewn amaethyddiaeth

•

Hybu effeithlonrwydd adnoddau a chefnogi’r newid tuag at economi carbon
isel sy’n gallu gwrthsefyll yr hinsawdd yn sectorau amaethyddiaeth, bwyd a
choedwigaeth

•

Adfer, cadw a gwella ecosystemau sy’n dibynnu ar amaethyddiaeth a choedwigaeth

•

Hybu cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a datblygiad economaidd mewn
ardaloedd gwledig

Er bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i gadw’r amcanion a’r blaenoriaethau uchod
yn eu cyfanrwydd yn hytrach na chyflwyno dewisiadau newydd sy’n canolbwyntio’n
gyfan gwbl ar ganlyniadau amgylcheddol, byddent yn cael eu hehangu i ymgorffori
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru)
2016.
Mae FUW yn honni y dylai Llywodraeth nesaf Cymru ymrwymo i’r uchod er mwyn
sicrhau nad yw anghenion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cymunedau
gwledig yn cael eu tanseilio.
Rhaid nodi hefyd y bydd unrhyw wyro oddi wrth drefniadau llywodraethu’r Cynllun
Datblygu Gwledig yn yr UE, tra bod Cynllun Datblygu Gwledig yr UE yn parhau i redeg
ochr yn ochr â CDG domestig, yn arwain at brosesau llywodraethu cyfochrog ac felly
gwaith ychwanegol i Lywodraeth Cymru.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd newydd Cymru i:
•

Bennu diffiniad o ‘gwledig’ er mwyn medru cyfeirio cyllid i gymunedau gwledig
Cymru

•

Blaenoriaethu cyllid o fewn RDP domestig y dyfodol i fuddsoddiadau a phrosiectau
ar ffermydd sy’n cyfrannu i anghenion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol
cymunedau gwledig Cymru

•

Cyflawni ymrwymiadau Llywodraeth flaenorol Cymru i sefydlu Bwrdd Ymgynghorol
Datblygu Gwledig anstatudol i gynghori ar gynnwys a chyflawniad yr RDP domestig

•

Ehangu amcanion ac egwyddorion RDP deilliadol yr UE i gynnwys Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 fel nad
yw’n tanseilio anghenion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cymunedau
gwledig Cymru
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•

Alinio llywodraethiant RDP domestig y dyfodol gyda’r hyn a geir yn RDP yr UE er
mwyn sicrhau tryloywder ac er mwyn i ffermwyr Cymru beidio â bod dan anfantais
o ran cystadleuaeth

•

Sicrhau ei bod yn hawdd i ffermwyr yn y dyfodol i gael mynediad i gyllid trwy’r RDP
domestig

•

Dysgu o’r ffordd y mae’r RDP cyfredol yn cael ei gyflenwi yng Nghymru ac mewn
cenhedloedd a gwledydd sydd wedi llwyddo i yrru cynhyrchiant ac effeithlonrwydd
yn y diwydiant amaeth

•

Clustnodi Cyllidebau Rhaglenni Datbygu gwledig a darparu fframwaith ariannol
amlflwydd

Masnach
Mae’r cytundeb mynediad di-dariff i’r farchnad gyda’r UE wedi bod yn rhyddhad mawr i
ddiwydiant amaethyddol Cymru, o ystyried y canlyniadau trychinebus y byddai sefyllfa
heb gytundeb yn ei achosi. Fodd bynnag, mae’r risg o gytundebau newydd anfanteisiol
â gwledydd eraill a blociau masnachu (a fyddai’n caniatáu mynediad i farchnad y DU
ar gyfer bwyd a gynhyrchir i safonau is nag a fyddai’n gyfreithlon yng Nghymru), yn
fygythiad newydd.
Mewn amgylchiadau o’r fath, byddai’r UE yn debygol o godi rhwystrau nad yw’n dariff
i allforion o Gymru er mwyn diogelu ei ffermwyr a’i safonau bwyd ei hun a sicrhau
nad yw’r DU yn troi’n ddrws cefn ar gyfer cynhyrchion nad ydynt yn cydymffurfio â
rheolau’r UE.
Yn ystod y broses o ystyried Bil Amaethyddiaeth y DU, gwrthododd Llywodraeth y DU
ymgorffori safonau’r DU mewn cyfreithiau a fyddai wedi diogelu ein safonau diogelwch
bwyd, iechyd a lles ein hanifeiliaid a’n safonau amgylcheddol rhag cael eu tanseilio gan
fewnforion is na’r safon disgwyliedig, sy’n golygu bod y DU yn agored i fygythiad o’r
fath.
Er bod y rhan fwyaf o faterion sy’n ymwneud â masnach y tu allan i bwerau
Llywodraeth Cymru a’r Senedd, nid yw hyn yn golygu na ddylai Cymru gydnabod bod
ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd Cymru yn gweithredu mewn marchnad fyd-eang
gystadleuol sy’n aml yn ddidrugaredd - un lle mae arolygon yn canfod dro ar ôl tro
fod lles anifeiliaid a chymwysterau amgylcheddol ymhell ar ei hôl hi o ran ymddygiad
prynu defnyddwyr.
Mae’n hanfodol ein bod ni’n cynnal y safonau cynhyrchu presennol - sef y gorau yn y
byd - er mwyn caniatáu ein bod yn cael mynediad parhaus i farchnadoedd yr UE. Fodd
bynnag, rhaid i Lywodraeth Cymru a’r Senedd yn y dyfodol gydnabod realiti’r farchnad
fyd-eang a pheryglon rhoi ei hun yn nwylo gwledydd sy’n arddel safonau is - a thrwy
hynny, gall Cymru gynnal un o Nodau Llesiant Cymru sef bod yn Gyfrifol ar lefel Fydeang, gan atal allforwyr amaethyddol mawr fel Awstralia, Seland Newydd a’r
Unol Daleithiau rhag dod yn gyfrifol am ein hamgylchedd ac iechyd a lles ein
hanifeiliaid.
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Mae amaethyddiaeth yn chwarae rhan llawer iawn mwy arwyddocaol yng
nghymunedau, diwylliant ac economi Cymru o gymharu â chenhedloedd
datganoledig eraill y DU, felly mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru sicrhau
bod yna gynrychiolaeth gref gan Gymru ar Gomisiwn Masnach ac Amaeth y
DU sy’n gymesur â’r risg y gallai cytundebau masnach y dyfodol eu cael yn
tanseilio ein diwydiant.
Er mwyn cynnal a gwella problemau o fewn ein cadwyni cyflenwi sydd
wedi’u hir sefydlu ar draws yr UE, rhaid i Gymru flaenoriaethu cymorth i’r rhai
yn sector bwyd Cymru sy’n gorfod cwblhau’r gwaith papur cymhleth sy’n
gysylltiedig ag allforio i’r UE a thu hwnt; a lle mae pwerau dros seilwaith a rheolaethau
ffiniau Cymru yn dod o dan gyfrifoldebau sydd wedi’u datganoli, rhaid sicrhau
bod rheolaethau’n cael eu cymhwyso’n gymesur, ac mewn ffyrdd nad yw’n ffafrio
mewnforwyr nac yn rhoi allforwyr dan anfantais.
Rhaid i Lywodraeth Cymru adeiladu ar y cyfleoedd diamheuol mewn rhannau eraill
o’r byd ar gyfer allforion o Gymru, megis yn Tsieina, lle mae niferoedd cynyddol o
ddinasyddion dosbarth canol yn gwerthfawrogi diogelwch bwyd, ac yn UDA, lle
mae gan lawer ohonynt dras Cymreig. Fodd bynnag, ni ddylai dyrchafiad o’r fath
ddod ar draul colli mynediad i’r farchnad gyfoethog sydd ar garreg ein drws ac un
lle rydym wedi hen ennill ein plwyf, a rhaid inni fod yn realistig ynglŷn â’r ffaith bod
marchnadoedd allforio newydd posibl i Gymru yn farchnadoedd sydd wedi’u hir
sefydlu gyda gwledydd eraill fel Seland Newydd ac Awstralia.
Felly, mae’n rhaid i Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru:
•

Lobio Llywodraeth y DU i sicrhau bod y Comisiwn Masnach ac Amaeth (CMA)
yn parhau i fod â chynrychiolaeth gref o Gymru, gan herio llywodraeth y DU ar
argymhellion y (CMA) er mwyn osgoi gwneud cytundebau masnach yn y dyfodol
fydd yn tandorri safonau’r DU a ffermwyr Cymru

•

Blaenoriaethu parhau i gyflenwi ein marchnad fwyaf a chyfoethocaf sef yr UE,
trwy herio llywodraeth y DU i sicrhau bod y broses allforio yn un esmwyth a hefyd
cefnogi’r rheini sy’n allforio cynnyrch o Gymru

•

Ymchwilio a hyrwyddo cyfleoedd i ddatblygu trefniadau masnachu newydd gyda
gwledydd eraill a blociau masnachu fydd yn elwa cynhyrchwyr cynradd Cymru ac
yn agor neu’n tyfu marchnadoedd

•

Sicrhau bod gan borthladdoedd Cymru yr isadeiledd tollau a’r gwiriadau i sicrhau
bod y rheini sy’n allforio yn cwrdd â gofynion yr UE a bod yr holl fewnforion yn
parhau i gwrdd â safonau Prydeinig

•

Gweithio â’r holl ranbarthau datganoledig eraill i sicrhau bod marchnad fewnol
y DU yn achosi cyn lleied o annhegwch â phosibl ac yn ei gwneud yn hawdd
masnachu rhwng ein gwledydd wrth barchu egwyddorion datganoli
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Prisiau wrth gât y fferm a chaffael lleol
Mae pandemig Covid-19 wedi dangos pa mor sensitif y gall diwydiant
amaethyddiaeth Cymru fod i newidiadau mewn marchnadoedd byd-eang
a’r pwysigrwydd o gynnal y farchnad ddomestig ar gyfer gwerthu cynnyrch
nwyddau. Gostyngodd prisiau wrth gât y fferm yn sylweddol ar ddechrau’r
pandemig gan nad oedd sector bwyd y DU yn galw am gynhyrchion
premiwm fel stêcs a chaws ac eto 12 mis yn ddiweddarach, mae prisiau ŵyn
a chig eidion yn codi’n aruthrol yn dilyn newid i ddibynnu ar gynhyrchwyr a
darparwyr bwyd lleol.
Er bod y sector gwasanaethau bwyd domestig yn amlwg yn farchnad hanfodol i
gynnyrch o Gymru, mae’n farchnad sy’n cael ei dylanwadu’n fawr gan brisiau. Mae’r
FUW yn pryderu, os yw polisïau masnach yn caniatáu i fwyd rhad sy’n tanseilio ein
safonau sy’n arwain y byd gael ei fewnforio i’r DU, y gallai’r sector gwasanaethau bwyd
ddod yn farchnad ar gyfer bwyd o’r fath o gofio nad yw’r tryloywder a’r pwysau i ddod o
hyd i gynnyrch domestig yn cael eu cymhwyso i’r un graddau ag y mae manwerthwyr.
Serch hynny, mae FUW yn honni bod yn rhaid defnyddio ymatebion i’r berthynas
ddiweddar rhwng Defra a’r ymgynghoriad ar ddiwydiant llaeth yn y DU yn llawn er
mwyn rhoi sefydlogrwydd ac eglurder i gynhyrchwyr, proseswyr a manwerthwyr ar
draws diwydiant llaeth Cymru, ac y dylai Llywodraeth Cymru a’r DU ystyried dull ar
gyfer pob cadwyn gyflenwi sy’n mynd i’r afael ag anghydraddoldebau ac yn cynyddu
tryloywder.
Mae llawer o ffactorau allweddol sy’n effeithio ar brisiau ffermydd y tu hwnt i reolaeth
Llywodraeth Cymru, fodd bynnag, nid yw hynny’n wir am nifer ohonynt ac mae FUW
yn honni bod gan holl adrannau a chyrff cyhoeddus y Llywodraeth ddyletswydd i
gefnogi blaenoriaethau’r Llywodraeth o ran hybu diwydiant ffermio a bwyd Cymru.
Gall cymorth o’r fath ddod ar sawl ffurf, a hynny drwy gyfarfodydd rheolaidd rhwng
Gweinidogion a manwerthwyr er mwyn cryfhau’r gefnogaeth i gynnyrch o Gymru a
phrisiau teg, cymorth ariannol ar gyfer mentrau sy’n hybu prisiau ffermydd, neu gaffael
cynnyrch o Gymru gan awdurdodau a ariennir yn gyhoeddus.
Er bod rhai cyrff cyhoeddus wedi defnyddio cyfran uwch o gynnyrch lleol dros
y blynyddoedd diwethaf, mae nifer sylweddol
o weinyddiaethau o hyd sy’n methu â chefnogi
amaethyddiaeth Cymru, gan ddewis derbyn cynnyrch
o wledydd sy’n aml yn methu â chyrraedd y safonau
cynhyrchu uchel sy’n ofynnol yng Nghymru. At hynny,
mae natur rhai contractau caffael yn golygu y gall cymalau
sydd wedi’u geirio’n ofalus osgoi’r hyn sy’n ymddangos fel
ymrwymiad i gaffael cynnyrch o Gymru a Phrydain o fewn
rheolau caffael.
Mae effaith Covid-19 ar gadwyni cyflenwi bwyd mewn
sawl rhan o’r byd wedi ein hatgoffa o beryglon dibynnu ar
fewnforion bwyd. Mae polisïau domestig a chytundebau
masnach sy’n tanseilio bwyd cynaliadwy a gynhyrchir gan
ffermydd teuluol yng Nghymru wedyn yn rhoi diogelwch bwyd, safonau bwyd ac felly
prisiau gât y fferm mewn perygl. Rhaid i Lywodraeth Cymru gydnabod pwysigrwydd
cynnal a chefnogi cynhyrchu bwyd, diogelwch a safonau bwyd fel rhan o gymorth
amaethyddol yn y dyfodol.
18

Mae caffael bwyd yn gyhoeddus yn rhoi cyfle i fyrhau cadwyni cyflenwi,
cefnogi’r safonau cynhyrchu uchel y mae’n rhaid i ffermwyr Cymru
gadw atynt, buddsoddi mewn busnesau yng Nghymru ac osgoi
allanolegau negyddol bwyta bwyd rhad a fewnforir ar draul dinasyddion
Cymru a’r amgylchedd. Mae hyn yn cyd-fynd â dyheadau Papur Gwyn
Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth Cymru (Cymru) a Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol. Felly, mae FUW yn disgwyl gweld arweiniad gan
Lywodraeth nesaf Cymru o ran sicrhau bod cynnyrch o Gymru yn cael ei
gaffael yn gyhoeddus ac yn breifat, a hynny’n deg drwy’r gadwyn gyflenwi
drwy gefnogi cynhyrchwyr, proseswyr a lladd-dai Cymru. Mae Cymru
wedi colli tua 90 y cant o’i lladd-dai dros y tri degawd diwethaf felly mae’n rhaid
i Lywodraeth Cymru sicrhau nad yw polisïau a rheoliadau’r dyfodol yn anffafriol i
fusnesau newydd nac yn arwain at gau rhagor.
Ochr yn ochr â phrisiau gât y fferm, mae pandemig Covid-19 wedi bod yn drychinebus
i ddiwydiant gwlân Prydain. Wrth i’r marchnadoedd byd-eang gau, collwyd prynwyr
allweddol mewn arwerthiannau gwlân Prydeinig ac roedd tua 7 miliwn cilogram o stoc
heb ei werthu allan o gyfanswm o 27 miliwn cilogram o’r gwlân a gneifiwyd rhwng
2019 a 2020. O ystyried y ffordd y mae Gwlân Prydain yn talu cynhyrchwyr gwlân mewn
dwy ran, roedd swm y stoc heb ei werthu nid yn unig yn effeithio’n andwyol ar brisiau
sy’n daladwy ar gyfer balans 2019 - 2020 ond hefyd yn golygu na thalwyd blaendaliadau
ar gyfer clip 2020 - 2021.
Roedd pris cyfartalog clip 2019 - 2020 ond yn 17 ceiniog y cilogram - tua 70 y cant y
pris arferol - a chafodd y taliadau eu gohirio ymhellach oherwydd bod Gwlân Prydain
yn cael ei ddiffinio fel corff cyhoeddus ac felly nad oedd yn gymwys i gael cymorth
drwy Gynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, er bod Gwlân
Prydain yn fusnes annibynnol sy’n ariannu ei hun ac sy’n gweithredu mewn marchnad
gystadleuol ac sy’n eiddo i tua 40,000 o ffermwyr sy’n gyflenwyr defaid.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar y Weinyddiaeth Gymreig nesaf i:
•

Ddarparu cefnogaeth ac ymyrraeth o ran pris pe bai prisiau wrth gât y fferm yn
lleihau’n sylweddol

•

Gweithio gyda gweinyddiaethau datganoledig y DU i gyflwyno deddfwriaeth
effeithiol ar gyfer perthnasoedd cytundebol diwydiant llaeth y DU er mwyn darparu
sefydlogrwydd ac eglurder i gynhyrchwyr, proseswyr a manwerthwyr

•

Cydnabod y pwysigrwydd o gynnal a chefnogi cynhyrchu bwyd, diogelwch a
safonau fel rhan o bolisïau amaeth y dyfodol tra ar yr un pryd ystyried y bydd ceisio
gwella safonau trwy gyflwyno gwaelodlin rheoleiddio llymach yn cynyddu cost
cynhyrchiant i ffermwyr

•

Darparu cefnogaeth i broseswyr a lladd-dai Cymru a buddsoddi mewn gwella’r
gallu i brosesu bwyd er mwyn creu swyddi a chynnal cadwyni cyflenwi bwyd
Cymreig yng Nghymru

•

Sicrhau nad yw polisïau a rheoliadau’n rhwystro agor lladd-dai newydd neu’n arwain
at gau rhagor o ladd-dai yng Nghymru

•

Cydnabod bod caffael lleol yn cynnig cyfle i wariant cyhoeddus fuddsoddi mewn
busnesau yng Nghymru

•

Cychwyn polisïau caffael sy’n annog creu cwmnïau a chwmnïau cydweithredol,
er mwyn dod â buddion yn nhermau cyflogaeth leol a cheisio mynd i’r afael â’r
anghydbwysedd sy’n bodoli ar hyn o bryd yn y gadwyn gyflenwi
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•

Cydnabod y buddion i’r amgylchedd a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol o gaffael
cynnyrch Cymreig o safon uwch o gymharu â dewis cynnyrch sydd wedi’i fewnforio
yn seiliedig ar bris

•

Caniatáu i ddefnyddwyr ddod i farn wybodus a gonest mewn perthynas â tharddiad
y bwyd y maent yn ei brynu a chefnogi symudiadau i nodi gwlad tarddiad y bwyd
yn glir ar labeli bwyd ac i wneud hynny’n ofyniad cyfreithiol

•

Cyflwyno tryloywder a chefnogi symudiadau i nodi gwlad tarddiad yn glir ac yn
ofyniad cyfreithiol oddi fewn i’r sector gwasanaeth bwyd

•

Cwrdd yn rheolaidd â manwerthwyr a phroseswyr er mwyn annog tryloywder a
thegwch oddi fewn i’r gadwyn fwyd, ac ymarferion cyfiawn a phrisiau wrth gât y
fferm sy’n cefnogi ffermwyr ac economi Cymru

•

Darparu cefnogaeth sydd wedi’i ddatganoli i Gwlân Prydain fel corff cyhoeddus ac
ymrwymiad i ddefnyddio gwlân o Gymru mewn cynlluniau inswleiddio cartref a
hefyd yn adeiladau Llywodraeth Cymru

Rheoliadau Cymesur
Mae ffermwyr Cymru yn falch eu bod yn cynhyrchu i safonau amgylcheddol, iechyd
a lles anifeiliaid, a diogelwch bwyd mwyaf blaenllaw’r byd. Cydnabyddir bod angen
diogelu/cadw’r safonau hyn o fewn cyfraith ddomestig ar ôl Brexit. Fodd bynnag, mae
angen rheoleiddio’r safonau hyn mewn modd cymesur ar gyfer teuluoedd sy’n ffermio,
nad yw’n rhwystro arloesedd, yn creu cyfyngiadau diamod, ac yn rhoi ffermwyr Cymru
o dan anfantais gystadleuol ddifrifol yn erbyn cynnyrch amaethyddol gwledydd eraill
drwy godi’r safonau hyn sydd eisoes yn rhai uchel. Gallai costau cynhyrchu uwch drwy
fwy o reoleiddio, yn enwedig ar gyfer swmp-gynhyrchion, fod yn anfanteisiol iawn i
gynhyrchwyr o Gymru.
Mae papur gwyn Amaethyddiaeth (Cymru) yn cynnig mabwysiadu’r rheolau cynllun y
mae derbynwyr BPS eisoes yn glynu at i mewn i set o Safonau Gofynnol Cenedlaethol
gorfodol newydd, gyda’r awgrym y bydd safonau o’r fath yn cael eu codi ond y gallant
fod yn berthnasol i ffermwyr yn unig - gan eithrio tirfeddianwyr eraill. Byddai cam o’r
fath nid yn unig yn niweidiol, ond byddai hefyd yn cynyddu manteision cystadleuol
ffermwyr mewn rhannau eraill o’r DU a’r byd yr ydym yn cystadlu yn eu herbyn.
Mae llawer o ffermwyr hefyd yn cadw at reoleiddio ychwanegol drwy gynlluniau
gwarant fferm a gofynion iechyd a lles anifeiliaid, er nad oes budd ariannol yn aml i
wneud hynny.
Er bod y cynllun taliadau uniongyrchol cyfredol i bob pwrpas yn gwobrwyo
cydymffurfiad â rheolau’r cynllun a gorfod ymdopi â llinell sylfaen reoleiddio (sy’n
deillio o’r UE), mae papur gwyn Amaethyddiaeth (Cymru) yn cynnig gwobrwyo am
‘ychwanegedd’ yn unig, hy gweithredoedd y tu hwnt i’r llinell sylfaen reoleiddio, - llinell
sylfaen y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi’i chodi’n sylweddol ac sy’n bwriadu ei
chodi ymhellach wrth gael gwared ar daliadau uniongyrchol. - dull sy’n ein rhoi dan
anfantais gystadleuol ymhellach i gynhyrchwyr yn yr UE ac mewn mannau eraill.
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Felly, mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i:
•

Sicrhau bod unrhyw gynigion ar gyfer rheoleiddio â thystiolaeth briodol yn sail iddo,
yn gymesur a ddim yn ychwanegu at y pwysau economaidd ar ffermydd

•

Sicrhau yn arbennig nad yw’r gwaelodlin rheoleiddio yn cael ei gynyddu ar draul
teuluoedd ffermio, gyda rheoliadau sy’n newid ac yn cynyddu’n barhaus

•

Annog arloesi, addysg a chynnig cymhellion er mwyn medru cyflawni dulliau
cynhyrchu cynaliadwy o gymharu â gosod cyfyngiadau

•

Profi deddfwriaeth newydd a chyfredol yn erbyn ‘anfantais gystadleuol’ er mwyn
sicrhau nad yw ffermwyr Cymru yn cael eu rheoleiddio yn erbyn eu cystadleuwyr yn
anghymesur.

•

Blaenoriaethu gwaith partneriaeth a gwaith cydweithredol rhwng Llywodraeth a’i
asiantaethau er mwyn lleihau biwrocratiaeth ac annog ymgysylltu cadarnhaol â’r
diwydiant

•

Sicrhau bod unrhyw rymoedd sancsiynnu sifil newydd a ddaw yn sgil Bil
Amaethyddiaeth Cymru yn cael ei blismona mewn modd sy’n gyson a theg gan y
rheini sy’n gorfodi, ac nid yw’n arwain at ffermwyr yn cael eu herlyn yn annheg.

•

Ailymweld â’r egwyddorion a argymhellwyd yn Adroddiad Hwyluso’r Drefn megis
defnydd technoleg o bell i symleiddio gofynion rheoleiddio

•

Hyrwyddo’r safonau sydd yng Nghymru trwy gasglu data’n well a hyrwyddo’r
llwyddiannau hyn

•

Ystyried effaith rheoliadau ar iechyd meddwl fel yr amlygwyd yn Adroddiad Iechyd
Cyhoeddus Cymru ‘Cefnogi Cymunedau Ffermio yn ystod Cyfnodau o Ansicrwydd’
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Rheoliadau Dŵr - mynd i’r afael â llygredd
Mae’r angen i fynd i’r afael â llygredd dŵr wedi bod yn flaenoriaeth sylweddol i’r
FUW ers degawdau, fel y gwelwyd yng ngwaith FUW gyda chyrff fel Asiantaeth yr
Amgylchedd sydd bellach wedi chwalu ers blynyddoedd.
Cynyddodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru yn 2016 ar Barthau Perygl Nitradau
(NVZs) ac argymhelliad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) y dylai’r ardal yng Nghymru a
ddyluniwyd fel NVZ gynyddu o 2.3 y cant i 8 y cant, y ffocws ar ein hangen i fynd i’r afael
â llygredd dŵr ar draws y sectorau amaethyddol, dŵr domestig a rheoli carthffosiaeth,
gan annog sefydlu Is-grŵp Fforwm Rheoli Tir Cymru (WLMF) ar lygredd amaethyddol
- corff a oedd yn cynnwys cynrychiolaeth gan sefydliadau amgylcheddol, Llywodraeth
Cymru, CNC, Undebau Ffermio a chyrff Ardoll.
Cyflwynodd y grŵp adroddiad i Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2018 yn cynnwys 45 o
argymhellion ar gyfer mynd i’r afael â llygredd amaethyddol gan ddefnyddio rhaglen
addysgu, hyfforddiant, mentrau gwirfoddol gan ffermwyr, cymhellion, buddsoddi ac
arloesi sy’n seiliedig ar reoleiddio deallus ac adnoddau a monitro ychwanegol.
Er gwaethaf argymhellion Cyfoeth Naturiol Cymru, ac wedi methu dros gyfnod o bron i
dair blynedd i weithredu mewn ymateb neu hyd yn oed ymateb i 45 o argymhellion yr
Is-grŵp, yn 2021 cyflwynodd Llywodraeth Cymru y Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli
Llygredd Amaethyddol) (Cymru) sydd yn cyflwyno ardal NVZ ledled Cymru gyfan.
Mae Asesiad Effaith Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru yn nodi y byddant yn costio
cymaint â £360 miliwn i ffermwyr Cymru mewn costau seilwaith yn unig. £99 miliwn
yn fwy na ffigur Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyfanswm yr Incwm o Ffermio (TIFF) yng
Nghymru yn 2019 ac mae tua £30 miliwn yn fwy na chyllideb flynyddol gyfartalog y
Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) dros gyfnod cyllido diwethaf y PAC.
Canfu dadansoddiad gwyddonol o’r un rheoliadau i sicrhau manteision amgylcheddol
yn Lloegr o ardaloedd a ddynodwyd yn PPNau am rhwng 12 a 15 mlynedd nad oedd
“69% o’r PPNau yn dangos unrhyw welliant sylweddol mewn crynodiadau dŵr wyneb
hyd yn oed ar ôl 15 mlynedd” ac “O gymharu â dalgylch rheoli dangosodd 29% o’r
PPNau welliant sylweddol ond dangosodd 31% waethygu sylweddol.”
Yn yr un modd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru, fel prif gynghorydd Llywodraeth Cymru
ar faterion sy’n ymwneud â’r amgylchedd a’i hadnoddau naturiol, wedi rhybuddio
Llywodraeth Cymru o’r blaen y gallai dull PPNau Cymru gyfan gael y “canlyniad
gwrthnysig” o wneud ansawdd dŵr yn waeth.
Yn amlwg, mae un digwyddiad llygredd yn ormod, ond mae’r dystiolaeth yn gryf o
blaid y bydd yr hyn sy’n cael ei weithredu gan Lywodraeth Cymru yn cael effeithiau
economaidd ac amgylcheddol difrifol tra byddai dull arloesol wedi’i dargedu ac wedi’i
deilwra i anghenion penodol Cymru o fudd llawer iawn mwy i Gymru.
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Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•

Dynnu’r Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru),
ystyried adroddiad Is-grŵp Fforwm Rheoli Tir Cymru ar daclo llygredd amaethyddol
a gweithio gyda mudiadau a gynrychiolir ar y grŵp i ddod o hyd i ddatrysiad
penodol wedi’i deilwra i Gymru

•

Ystyried goblygiadau ariannol y rheoliadau hyn ar fusnesau bach a chanolig eu
maint a thenantiaid fferm

•

Ystyried yr effeithiau cymdeithasol a diwylliannol ar gymunedau gwledig o ystyried
goblygiadau’r rheoliadau hyn ar ffermwyr ifanc, tenantiaid, ffermwyr newydd a’r
perygl o bolareiddio ffermydd.

•

Cynnal asesiad effaith ar golli bioamrywiaeth yn dilyn lleihad yn y gwartheg sy’n
pori’r ucheldir

Ynni Adnewyddadwy
Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru darged o fodloni 70 y cant o alw Cymru am
drydan o ffynonellau trydan adnewyddadwy yng Nghymru erbyn 2030. Erbyn 2018,
cynhyrchwyd 50 y cant o’r trydan a ddefnyddiwyd yng Nghymru o ffynonellau ynni
adnewyddadwy, i fyny o 19 y cant yn 2014 a 48 y cant yn 2017.
Yn benodol, chwaraeodd cyflwyno Tariffau Cyflenwi Trydan (FITs) yn 2010 ran ganolog
wrth fwy na dyblu cynhyrchiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru rhwng 2014 a 2017
drwy fod yn gymhelliant i ffermwyr fuddsoddi
mewn cynhyrchu o’r fath gyda’r risg ariannol
isaf.
Fodd bynnag, pan ddiddymwyd FITs yn 2019,
gwelwyd gostyngiad mewn buddsoddiad ar
ffermydd i ffynonellau ynni adnewyddadwy,
gan wanhau’r manteision amgylcheddol
sy’n gysylltiedig â mentrau preifat a lleihau’r
momentwm o gyrraedd targed Llywodraeth
Cymru ar gyfer 2030.
At hynny, disgwylir i gynllun rhyddhad
ardrethi busnes Llywodraeth Cymru, a
ddarparodd dros £1 filiwn i 52 o brosiectau ynni dŵr preifat yn 2020 ddod i ben ar
gyfer y cynlluniau preifat hynny ar 1 Ebrill 2021 - cynlluniau lle gwelodd ailasesiad o
werthoedd ardrethol yn 2017 gyfraddau’n codi bron 1000 y cant o gymharu â phrisiad
blaenorol yn 2010 - gan danseilio hyfywedd cynlluniau o’r fath yn sylweddol ac anfon
neges negyddol i’r rhai sy’n ystyried buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy.
Er bod FUW yn parhau i fod yn niwtral o ran eu barn ar ffermydd gwynt ar raddfa fawr,
mae’r Undeb yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy priodol
ar ffermydd, ac yn honni bod gan ffermydd Cymru rôl ganolog i’w chwarae wrth
gyrraedd targedau Cymru ar yr amod bod y cymorth cywir ar gael.
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Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•

Chwilio am ffyrdd amgen ac arloesol y gall arian gael ei ddarparu er mwyn datblygu
cynhyrchu ynni ar ffermydd

•

Adnabod y rhwystrau hynny i gynhyrchu ynni ar ffermydd sy’n dod o fewn cylch
gwaith Llywodraeth Cymru a cheisio lleihau’r beichiau biwrocrataidd sy’n atal neu’n
ychwanegu at gostau ariannol ac amser gan atal datblygiadau

•

Gweithio gyda Ofgem a Llywodraeth y DU er mwyn sicrhau bod costau cysylltu i’r
Grid Cenedlaethol i gwmnïau trydan yn deg a chymesur

•

Annog a hyrwyddo’r defnydd o bren a ffynonellau ynni carbon niwtral eraill gan
sicrhau nad yw cynhyrchu bwyd yn cael ei gyfaddawdu

•

Ailgyflwyno cynlluniau cynhyrchu ynni adnewyddadwy a Thariff Cyflenwi Trydan
sy’n cymell ffermwyr i fuddsoddi mewn cynlluniau fydd yn adfer y twf blaenorol a
welwyd mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy’n breifat

•

Sicrhau bod cynlluniau ynni adnewyddadwy preifat yn gymwys am lefelau o
gyfradd fusnes unffurf ac yn gefnogaeth deilwng i gynhyrchu ynni adnewyddadwy

•

Cymhellion cynhyrchu ynni adnewyddadwy preifat trwy ei gynnwys fel rhan o
gynllun cymorth amaeth i’r dyfodol.

Coetiroedd i Gymru
O ystyried yr angen dybryd i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, mae’r rôl a chwaraeir
gan briddoedd a phlanhigion wrth ddal a storio carbon yn denu cryn sylw, gan
ganolbwyntio’n benodol ar blannu coed.
Yn ystod y ganrif ddiwethaf, cynyddodd arwynebedd coetiroedd yng Nghymru
deirgwaith, o 5 y cant yn 1919 i tua 15 y cant yn 2016, gyda’r mwyafrif helaeth o’r
cynnydd o ganlyniad i blannu conwydd anfrodorol. Roedd cynnydd o’r fath yn
arbennig o nodedig yn yr ucheldiroedd; er enghraifft rhwng 1948 ac 1983 cynyddodd yr
ardal ym Mynyddoedd Cambria o dan blanhigfeydd conwydd saith gwaith, i 21 y cant.
Mae tua chwarter yr holl goetiroedd yng Nghymru ar dir fferm, tua 75,700ha, ac eto er
gwaethaf y galw i blannu mwy o goed, mae ffermwyr yn parhau i wynebu rhwystrau
mawr gyda mentrau plannu coed, yn ogystal â diffyg cyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi i
ddarparu elw.1
Fodd bynnag, mae’r profiad dros y ganrif ddiwethaf hefyd yn amlygu y gall polisïau
sydd â bwriad da i gynyddu ardaloedd coetir achosi niwed. Wrth i’r Comisiwn
Coedwigaeth a chwmnïau preifat blannu ar raddfa fawr ar dir a ddefnyddiwyd yn
flaenorol ar gyfer cynhyrchu da byw, difethwyd ecosystemau a chymunedau, ac mae
wedi arwain at ryddhau carbon o ardaloedd mawnog a gwlyptiroedd. Mae gadael
tir i fynd yn segur o ganlyniad i natur monoddiwylliant coedwigaeth yn effeithio’n
sylweddol ar gymunedau gwledig, ac yn arwain at golli ffermydd teuluol, diwylliant a’r
economi wledig.
Mae FUW yn pryderu y gallai nifer o gynigion polisi diweddar i gynyddu targedau
plannu coed a dargyfeirio cyllid amaethyddol tuag at goedwigaeth a choetiroedd
arwain at ganlyniadau anfwriadol trychinebus i ffermydd teuluol a chymunedau
gwledig Cymru.
1

https://business.senedd.wales/documents/s61971/FWP%2035%20Farmers%20Union%20of%20Wales.pdf

Er mwyn cyd-destunoli’r cynigion hyn, mae adroddiad diweddaraf y
Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd (CCC) yn galw am newid sylweddol o
ran defnydd tir yng Nghymru - gan ychwanegu 180,000 hectar o goed, gan
adael 27,000 hectar o dir agored heb ei gynllunio i hyrwyddo bioamrywiaeth
a newid 56,000 hectar o dir amaethyddol i gynhyrchu bio-ynni (gan
gynnwys coedwigaeth cylchdro byr) erbyn 2050. Byddai mesurau o’r fath yn
lleihau’r 1,502,000 hectar presennol o dir amaethyddol (heb gynnwys coetir
amaethyddol) i 263,000 hectar, gostyngiad o 17.5 y cant.
Er bod Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) fesul hectar o goedwigaeth a
thorri a thrin coed yng Nghymru yn sylweddol is nag Amaethyddiaeth (£202 yr hectar
o dir amaethyddol ar gyfer amaethyddiaeth a £72 yr hectar o goetir Cymru ar gyfer
coedwigaeth a thorri a thrin coed yn 2017), mae coetir sy’n cael ei reoli yn gwneud
cyfraniad pwysig i economïau lleol, yn ogystal â helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd a
darparu tanwydd adnewyddadwy.
I’r gwrthwyneb, nid yw coedwigo drwy ailwylltio - polisi rhamantaidd a argymhellir
yn ddieithriad gan y rhai nad oes ganddynt brofiad uniongyrchol neu sy’n ddifater
ynghylch y difrod ecolegol a achosir gan adael tir i fynd yn segur a choedwigo, yn
cynnig unrhyw werth economaidd nac amgylcheddol o’r fath.
Gall gwrthbwyso allyriadau carbon drwy blannu coed fod yn opsiwn hyfyw ac
eithaf proffidiol i rai busnesau fferm ac eto mae’r rhan fwyaf o aelodau FUW wedi
mynegi pryder ynglŷn â chanlyniadau gwrthnysig rheoli tir. Mae FUW yn honni mai’r
flaenoriaeth ddylai fod i’r diwydiant amaethyddol gyflawni sero net cyn gwerthu
credydau carbon i ddiwydiannau eraill.
Ni ddylid gosod targedau gwrthbwyso carbon y genedl ar gymunedau gwledig a
ffermydd teuluol mewn modd annheg.
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Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•

Sicrhau nad yw targedau plannu coed a chynlluniau cefnogi amaethyddiaeth i’r
dyfodol wedi’u cyfeirio at blanhigfeydd coed uncnwd ar raddfa fawr a hynny ar draul
amaethyddiaeth, cymunedau gwledig a diwylliant, bioamrywiaeth, ffermydd teuluol
a thenantiaid Cymru

•

Canolbwyntio ar waredu’r rhwystrau cyfredol i ffermwyr fedru plannu coed cyn i’r
targedau gynyddu. Gall hyn gynnwys rhwystrau biwrocrataidd a gweinyddiaeth,
ceisiadau’n araf yn cael eu prosesu, haenau map, yr angen i gael caniatâd lluosog,
anhyblygrwydd yn nyluniad y cynllun a nifer y rhanddeiliaid sy’n ymwneud â’r
ardaloedd dynodedig

•

Ffafrio plannu coed ar ffermydd y gellir eu rheoli a’u hintegreiddio ar y cyd â
chynhyrchu bwyd, i’r gwrthwyneb i blanhigfeydd yn flancedi ar draws cefn gwlad.
Mae adroddiad ‘Coetiroedd i Gymru’ Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod y rhan
fwyaf o goetiroedd cynhenid Cymru ar ffermydd a’u bod yn ‘fach a darniog’, felly
mae gwaith cysylltu coetiroedd ar ffermydd yn cynnig mwy o ran bioamrywiaeth a
dylai gael ei wobrwyo yn unol â hynny

•

Datblygu’r gadwyn gyflenwi ar gyfer cynhyrchion coed a phren er mwyn cyflawni
gwell enillion o goetiroedd a choedwigoedd

•

Gwobrwyo ac annog rheolaeth weithredol ar goetiroedd fferm sydd i’r gwrthwyneb
i’r polisi cyfredol o eithrio stoc parhaol/cefnu ar goetiroedd, polisi sydd mewn sawl
ardal wedi arwain at leihau bioamrywiaeth oddi fewn i ardaloedd coediog

•

Sicrhau bod ffermwyr yn medru defnyddio eu coetiroedd eu hunain er mwyn
ennill sero-net i’r diwydiant amaeth yn gyntaf, cyn gwerthu credydau carbon er
mwyn caniatáu i fusnesau eraill eu defnyddio a’u gosod yn erbyn eu hallyriadau. Ni
ddylai targedau carbon y wlad hon syrthio’n anghymesur ar deuluoedd ffermio a
chymunedau gwledig

•

Amlygu a datblygu gwerth rheoli porfa, mawn a chorsydd ar gyfer dal a storio
carbon

•

Cynnal asesiad effaith o bapur gwyn Amaethyddiaeth (Cymru) ar dargedau plannu
coed ar gapasiti cynhyrchiant amaethyddol Cymru a phrisiau tir

•

Sicrhau nad yw tenantiaid a ffermwyr tir comin yn cael eu heithrio’n annheg o
fentrau plannu coed oherwydd natur hir dymor plannu coed a rhwystrau oherwydd
derbyn caniatâd gan landlordiaid fel rhan o gytundebau tenantiaeth
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Adferiad Gwyrdd
Mae FUW wedi cydnabod yn gyson y bygythiad a gynrychiolir gan y newid yn yr
hinsawdd a’r angen i weithredu, mewn maniffestos a dogfennau polisi a gyhoeddwyd
dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae ffermio eisoes yn gyfrifol am adnodd carbon
critigol mewn priddoedd, coetiroedd a chynefinoedd lled-naturiol.
Mae ffermwyr Cymru wedi sicrhau canlyniadau amgylcheddol cadarnhaol i’r genedl
ers canrifoedd, a rhaid eu gwobrwyo’n deg am yr hyn y maent eisoes wedi’i gyflawni,
yn parhau i gyflawni ac y byddant yn cyflawni yn y dyfodol. Rhaid i dargedau yn y
dyfodol weithio ochr yn ochr â busnesau cynhyrchu bwyd cynaliadwy a hyfyw, ac nid
yn eu herbyn, i sicrhau bod yr amgylchedd yn parhau i gael ei reoli’n briodol.
Yn hanesyddol, mae Cymru wedi cael ei hystyried yn wlad enghreifftiol o ran
gwobrwyo ffermwyr am ddarparu nwyddau cyhoeddus ac amgylcheddol drwy
gynlluniau fel Tir Gofal, a ddyfeisiwyd yn dilyn treialu llwyddiannus. Mae gennym gyfle
yn awr i adeiladu ar brofiad a gwybodaeth flaenorol drwy sicrhau bod ffermwyr yn cael
eu gwobrwyo’n well am yr hyn y maent yn ei ddarparu i gymdeithas.
Dylid cyflawni hyn drwy gynllun ychwanegol sy’n
ategu’r polisi allweddol o ddarparu sefydlogrwydd
drwy gymorth uniongyrchol i ffermydd teuluol
sy’n cynhyrchu bwyd (Gweler ‘Y Ffordd Ymlaen i
Gymru’).
Mae cynhyrchwyr bwyd Cymru yn cadw at lu o
ofynion rheoliadol costus sy’n ymwneud â safonau
amgylcheddol, bwyd ac iechyd anifeiliaid. Bydd
cynlluniau neu dargedau yn y dyfodol sy’n rhoi
cynhyrchwyr o Gymru dan anfantais - neu sy’n
cael eu bodloni ar draul cynhyrchu bwyd - yn
anochel yn gwrthbwyso’r ymdrechion a wnaed
gan y sector amaethyddol i liniaru newid yn yr
hinsawdd drwy fewnforio mwy o fwyd, a thrwy
hynny ddwysáu materion amgylcheddol mewn
mannau eraill gan danseilio hyfywedd busnesau
fferm yma yng Nghymru.
Mae’n rhaid i dderbynwyr Cynllun y Taliad
Sylfaenol gadw at reoliadau Amodau
Amaethyddol ac Amgylcheddol Da (GAEC) o dan
Drawsgydymffurfio sydd â’r nod o ddiogelu’r
amgylchedd ac maent yn cynnwys cyfnodau
caeedig ar gyfer torri coed a gwrychoedd, cadw nodweddion tirwedd, sefydlu lleiniau
clustogi ac eraill sy’n ymwneud â dŵr daear a rheoli pridd.
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Mae llawer o gynigion adfer gwyrdd yn awgrymu lefelau stocio is. Fodd
bynnag, mae nifer o astudiaethau wedi cofnodi y gall gostyngiadau mewn
pori a’r strwythur colli llystyfiant dilynol arwain at effeithiau andwyol ar
rywogaethau adar fel y Cwtiad Aur a’r Gylfinir – y flaenoriaeth gadwraeth adar
mwyaf anghenus yn y DU ar hyn o bryd.
At hynny, mae ymchwil wedi dangos bod gostyngiad yn nifer y defaid yn
gysylltiedig â gostyngiad yn niferoedd y Cwtiad Aur a’r Tinwen, a chanfu
astudiaeth fwy diweddar mai treblu nifer y defaid a arweiniodd at y cynnydd
mwyaf mewn amrywiaeth rhywogaethau ar dir mynydd o’i gymharu â chael
gwared â da byw.2
Yn yr un modd, mae dadansoddiad gan Plantlife wedi dangos bod angen rheoli neu
aflonyddu’n rheolaidd ar fwy na hanner yr holl blanhigion gwyllt ac y byddai 39.6 y cant
o rywogaethau’n gostwng o fewn degawd pe bai’r tir y maent yn tyfu arno yn cael ei
adael yn segur, tra byddai 16.4 y cant yn gostwng o fewn 1 i 3 blynedd o dan amodau o’r
fath.
Mae ffermwyr Cymru yn ymateb i’r her o wella iechyd pridd a chynyddu deunydd
organig mewn priddoedd, gwelliannau sy’n cynrychioli cyfleoedd pellach i storio mwy
o garbon. Cyflawnir y rhain drwy batrymau pori da byw penodol a chyfnodau gorffwys,
fodd bynnag, mae angen yr opsiynau, y canllawiau a’r gwobrau cywir i annog mwy
o ffermwyr i fabwysiadu systemau o’r fath. Mae pridd yn fuddsoddiad hirdymor ac
mae’n annhebygol y byddai’n cael ei wella neu ei gynnal a’i gadw’n dda o ystyried yr
ansicrwydd presennol. Ar hyn o bryd, mae tua 410 miliwn tunnell o garbon yn cael ei
storio ym mhriddoedd Cymru a 75,700 hectar o goetiroedd Cymru (25%) ar dir fferm,
sy’n cynrychioli sinc carbon pwysig sy’n tyfu.
Fel y cydnabyddir yn Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol Cyfoeth Naturiol Cymru,
mae defnyddio tir ar gyfer cynhyrchu bwyd yn rhan hanfodol o ddefnyddio a rheoli
adnoddau naturiol, ac er nad yw dwysáu amaethyddol wedi cael effaith negyddol ar
rai rhywogaethau ac ecosystemau, mae tystiolaeth eithriadol o gref yn dangos bod
ffactorau eraill, gan gynnwys lleihau gweithgarwch amaethyddol a choedwigo, hefyd
wedi achosi effeithiau difrifol.
Mae’n werth nodi ei bod yn ymddangos bod rhai presgripsiynau amaethamgylcheddol wedi cael effeithiau negyddol o gymharu â thir nad yw o dan
gytundebau rheoli o’i fath; er enghraifft, mae nifer y rhywogaethau planhigion ar dir
cynefin sy’n rhan o gynllun Glastir yn is nag ar gyfer cynefin nad yw’n gorfod cadw at
gyfyngiadau o’r fath - effaith a allai fod yn gysylltiedig â chyfyngiadau amhriodol ar
lefelau pori a gweithgareddau amaethyddol eraill sy’n bwysig ar gyfer bioamrywiaeth.
O’r herwydd, mae cynllun cymorth amaethyddol yn y dyfodol yn canolbwyntio’n
benodol ar Nwyddau Cyhoeddus a deilliannau amgylcheddol sy’n seiliedig ar ffactorau
amgylcheddol cymhleth lle nad oes dealltwriaeth dda ohonynt, risgiau sy’n gwaethygu
dirywiad rhywogaethau a bioamrywiaeth, sy’n gwrthdroi’r gwaith a wnaed ynghylch
newid hinsawdd a gwella’r amgylchedd, a thanseilio pwysigrwydd cynhyrchu bwyd a
chyfraniad ffermydd teuluol i gymunedau gwledig, economi a diwylliant Cymru.

2

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1365-2664.13420
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Yn ogystal, rhaid i unrhyw gynlluniau yn y dyfodol i gynyddu mynediad i gefn gwlad
fel rhan o gynllun iechyd a lles adferiad gwyrdd gydnabod yr angen i ddefnyddio
cefn gwlad mewn modd cyfrifol a deall y Cod Cefn Gwlad er mwyn osgoi difrod
amgylcheddol, difrod i eiddo, bygwth preifatrwydd ac atal cŵn rhag ymosod ar dda
byw ar bob cyfrif (gweler Mynediad).
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•

Wobrwyo cysylltu coetiroedd ar ffermydd sydd i’r gwrthwyneb i flanced o
blanhigfeydd coed ar raddfa fawr, sy’n cael effaith negyddol ar gymunedau
gwledig a’r economi oherwydd nid ydynt yn creu amgylchedd lle ceir cyfuniad o
fioamrywiaeth (gweler Coetiroedd i Gymru)

•

Cydnabod y potensial am adfywio cymdeithasol ac economaidd mewn ardaloedd
gwledig ynghyd ag adferiad gwyrdd a sicrhau nad yw cymunedau gwledig yn
derbyn cyfrifoldeb anghymesur am fynd i’r afael â newid hinsawdd

•

Gwobrwyo ymarfer da newydd ac ymarfer da sydd eisoes yn bodoli y tu hwnt i’r
incwm a gollwyd am weithgareddau ffermio sy’n elwa bioamrywiaeth heb danseilio
cynhyrchu bwyd

•

Adnabod a gwobrwyo gweithredol o rôl hanfodol da byw sy’n pori a thiroedd pori
sy’n gyfoethog mewn rhywogaethau o fewn cynlluniau cefnogi amaethyddiaeth y
dyfodol, wrth ddatblygu’r gwerth posib ar gyfer dal a storio carbon

•

Sicrhau bod rheoliadau amgylcheddol costus sy’n rhoi cynhyrchwyr bwyd Cymru
dan anfantais ddim yn cael ei osod yn erbyn yr ymdrechion a wneir gan y sector
amaeth i liniaru newid hinsawdd trwy orfod mewnforio mwy o fwyd

•

Ailystyried egwyddorion ac amcanion cynlluniau cefnogi amaeth i’r dyfodol i
sicrhau bod bioamrywiaeth, yr amgylchedd a chynhyrchu bwyd yng Nghymru yn
medru ffynnu gyda’i gilydd

•

Gorfodi defnydd cyfrifol o gefn gwlad a dealltwriaeth o’r Cod Cefn Gwlad lle
mae cynyddu mynediad i gefn gwlad fel rhan o gynllun iechyd a lles yr adferiad
gwyrdd ddim yn arwain at fwy o ddifrod amgylchedd, difrodi eiddo, ymosodiad ar
breifatrwydd neu gŵn yn ymosod ar dda byw
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Mynediad
Mae FUW yn cefnogi defnydd a mynediad cyfrifol at gefn gwlad Cymru ac yn deall y
rôl bwysig y gall mynediad i fannau awyr agored ei chwarae o ran cynnal iechyd a lles
yn ogystal â’r cyfraniad i’r economi wledig.
Er bod twristiaeth sy’n gysylltiedig â mynediad yn amlwg yn bwysig i economi Cymru,
yn enwedig yn ein Parciau Cenedlaethol, mae cyfran y trigolion lleol a busnesau sy’n
elwa’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’r ymwelwyr yn isel, tra bod costau cynnal
a chadw ar Awdurdodau Lleol ac eraill y mae hawliau mynediad yn effeithio arnynt yn
uchel.
Yn 2017, ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar gynnydd aruthrol mewn hawliau
mynediad yng Nghymru er mwyn gwella iechyd a lles. Ac eto, cyfaddefodd y papur,
er gwaethaf cynnydd o dair gwaith yn arwynebedd y tir sy’n agored i’r cyhoedd ers
1998, nad oedd creu ac ymestyn Llwybrau Cenedlaethol ac agor 4,700 milltir o hawliau
tramwy o dan gynlluniau gwella, wedi dylanwadu ar gyfran trigolion Cymru sy’n
ymgymryd â hamdden awyr agored yn aml i unrhyw raddau.
Mae data o’r fath yn dangos pam y dylid canolbwyntio ar annog defnydd cyfrifol
o fynediad i hawliau tramwy presennol er mwyn gwella iechyd a lles holl drigolion
Cymru, yn hytrach na chael barn lleiafrif bach a hoffai weld cynnydd mewn mynediad,
sy’n anochel yn peryglu hawliau pobl eraill, yn tanseilio gweithgareddau economaidd
ac yn gwaethygu’n ddifrifol faterion cyfredol gyda mynediad anghyfrifol.

Mynediad yn ystod y pandemig
Cododd y cynnydd sydyn yn nifer yr ymwelwyr â chefn gwlad oedd yn defnyddio
hawliau tramwy cyhoeddus yn ystod pandemig Covid-19 bryder mawr ar draws
cymunedau gwledig a ffermio.
Er bod cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ar deithio i fannau prydferth wedi helpu
i leihau pryderon o’r fath mewn lleoliadau penodol, gwelwyd gorddefnydd o nifer
o lwybrau cyhoeddus sy’n rhedeg drwy ddaliadau fferm ac ardaloedd trefol agos
gan aelodau o’r cyhoedd, gan gynyddu lledaeniad y clefyd o bosibl drwy gyffwrdd
camfeydd a gatiau, y mae llawer ohonynt yn cael eu defnyddio gan ffermwyr i fynd o
gwmpas eu busnes dyddiol. Daeth hyn yn bryder arbennig i’r teuluoedd ffermio hynny
a oedd ag aelod o’r teulu oedd yn ynysu oherwydd y clefyd.
Mae adroddiadau am ymwelwyr yn tresmasu drwy grwydro oddi ar lwybr troed
cydnabyddedig, poeni da byw, gatiau heb eu cau, taflu sbwriel ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol camdriniol wedi bod yn gyffredin yn ystod y pandemig ac eto
nid yw ymdrechion aelodau FUW i gysylltu ag awdurdodau lleol i fynd i’r afael â
phroblemau o’r fath wedi arwain at y canlyniadiau gofynnol.
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Diwygio mynediad yn y dyfodol
Mewn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynyddu mynediad cyfrifol i
gefn gwlad ac yn ystod trafodaethau’r Grŵp Cynghori ar Ddiwygio Mynediad, mae
FUW wedi dadlau ers tro dros y diffyg tystiolaeth i awgrymu y bydd rhyddfrydoli
mynediad ymhellach yn cyflawni amcanion gwella mynediad, iechyd a lles cyfrifol.
I’r gwrthwyneb, byddai camau o’r fath yn cynyddu’r problemau presennol sy’n
gysylltiedig â’r defnydd amhriodol o gefn gwlad, y gwelwyd llawer ohonynt yn ystod y
pandemig.
Fel rhan o unrhyw ddiwygiad i fynediad yn y dyfodol, mae FUW yn honni y dylid
eithrio unrhyw gynigion i uwchraddio llwybrau troed i lwybrau ceffylau o ystyried
poblogrwydd beicio mynydd ac felly unrhyw rasys beicio o ystyried y niwed y maent yn
ei achosi.
Er bod FUW yn cydnabod mai’r rhan fwyaf o berchnogion cŵn sy’n gyfrifol, bydd
unrhyw ddiwygiad sy’n arwain at fwy o fynediad i gefn gwlad gyda chŵn yn arwain at
farwolaethau, anafiadau ac afiechydon da byw pellach (gweler Troseddau Gwledig).
At hynny, ni ddylid lleihau’r cyfyngiadau presennol a osodir o fewn y Ddeddf Cefn
Gwlad a Hawliau Tramwy gan y gallai hyn arwain at waethygu materion sy’n bodoli
eisoes gan gynnwys gweithgareddau gwersylla a hamdden, a rhaid i Lywodraeth
Cymru sicrhau bod y gost o gynnal gatiau a chamfeydd yn deg ac yn rhesymol.
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Mynediad i ddyfroedd mewndirol
Ochr yn ochr â chynigion diwygio mynediad, mae is-grŵp Fforwm Mynediad
Cenedlaethol Cymru wedi bod yn ymchwilio i’r cynnydd posibl mewn mynediad i ddŵr
mewndirol yng Nghymru.
Yn yr un modd, mae FUW yn credu bod yn rhaid i unrhyw ddiwygiad yn y dyfodol
o ran mynediad i ddyfroedd mewndirol ddiogelu hawliau eiddo’r tirfeddianwyr a
pherchnogion y glannau ac na ddylid gwanhau’r hawliau cyfreithiol hyn drwy gyflwyno
trydydd partïon neu amodau i gytundebau.
Er bod yr Undeb yn llwyr gefnogi creu cod ymddygiad statudol dealladwy a
gorfodadwy ar gyfer hamdden awyr agored, dylid cyfyngu unrhyw fynediad i
gytundebau dŵr mewndirol i bysgotwyr a phadlwyr yn unig ac ni ddylent beryglu’r
gallu i dirfeddianwyr dynnu dŵr.
O dan unrhyw ddiwygiad mynediad o’r fath, rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau
nad yw tirfeddianwyr o dan anfantais mewn unrhyw ffordd o dan gynllun cymorth
amaethyddol yn y dyfodol mewn ymgais i ganolbwyntio taliadau ar gynyddu mynediad
i ddŵr ar eu tir.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd newydd Cymru i:
•

Sicrhau bod pawb sy’n ymweld â chefn gwlad yn cadw wrth y Cod Cefn Gwlad

•

Sicrhau defnydd cyfrifol o fynediad sydd eisoes yn bodoli gan bob rhan o
gymdeithas yng Nghymru er mwyn gwella iechyd a lles y genedl, wrth wrthwynebu
symudiadau i waethygu problemau sydd eisoes yn bodoli trwy gynyddu hawliau
mynediad i dir a dyfrffyrdd

•

Cynnal y cyfyngiadau a geir o dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy er
mwyn diogelu Cefn Gwlad Cymru rhag gweithgareddau hamdden pellach megis
gwersylla

•

Cydnabod yr angen am gyllid teg a rhesymol ar gyfer cynnal gatiau a chamfeydd
sy’n rhoi mynediad i’r cyhoedd i dir ffermio

•

Rhoi’r grymoedd i awdurdodau lleol gau hawliau tramwy cyhoeddus os oes yna
ymddygiad annerbyniol neu dorri’r Cod Cefn Gwlad

•

Sicrhau o dan gynlluniau cefnogi amaeth y dyfodol, nad yw ffermwyr sydd â hawliau
tramwy cyhoeddus neu ddyfrffyrdd ar eu tir, dan unrhyw fath o anfantais
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Troseddau Gwledig
Mae troseddau gwledig wedi dod yn broblem fawr i gymunedau ffermio a chefn gwlad
Cymru, gyda mwy a mwy o adroddiadau am gŵn yn poeni da byw, a lladrata da byw a
pheiriannau amaethyddol ar gynnydd.
Y mwyaf perthnasol o’r rhain i’r diwydiant amaeth yng Nghymru yw cŵn yn poeni
ac yn ymosod ar dda byw. Mewn ymdrech i daclo ymosodiadau ar dda byw a chodi
ymwybyddiaeth o’r problemau sy’n gysylltiedig â digwyddiadau o’r fath, lansiodd FUW
ei ymgyrch ‘Eich Ci Chi, Eich Cyfrifoldeb Chi’ yn 2019, oedd yn cynnwys arwyddion
rhybudd ar gatiau ffermydd, i ddarparu ffermwyr â ffordd ymarferol o atgoffa’r rhai sy’n
cerdded eu cŵn yn ymyl da byw o’u cyfrifoldebau a’r peryglon posib.
O ystyried y cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl a fu’n defnyddio hawliau tramwy
cyhoeddus yng Nghymru yn ystod y pandemig, ac yn sgil hynny, y cynnydd yn nifer y
cŵn sy’n cael eu cerdded yn ymyl da byw, cynhaliodd FUW weminar ar-lein yn dwyn
y teitl ‘Cŵn yn Poeni Da Byw – ydych chi’n ymwybodol o’ch hawliau? gyda siaradwyr o
Dîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Dyfed Powys, i daflu goleuni
ar y cyfreithiau presennol mewn perthynas â chŵn yn ymosod ar dda byw.
Yn ôl Tîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru, roedd 449 o achosion o gŵn yn
poeni da byw rhwng 2013 a 2017, gyda 648 o anifeiliaid yn cael eu lladd a 376 yn cael eu
hanafu, er bod 89 y cant o’r ymosodiadau hyn gan gŵn oedd wedi dianc o’u cartref.
Fodd bynnag, am nad yw’r Swyddfa Gartref yn gofyn bod lluoedd heddlu’n cofnodi
ymosodiadau ar dda byw, ni wyddys beth yw maint yr effaith go iawn ar yr economi,
cyflenwadau bwyd, cymunedau a busnesau ffermio.
Cyflwynwyd y Ddeddf Cŵn (Amddiffyn Da Byw) yn 1953, pan oedd ffermio a pholisïau
fel ei gilydd yn wahanol, ac felly nid yw bellach yn addas i’r diben o ran darparu pwerau
plismona digonol yn erbyn ymosodiadau ar dda byw.
Fel rhan o adroddiad Gweithgor Poeni Da Byw yr Heddlu yn 2018, galwodd Cyngor
Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu am y canlynol:
◊ Symud i ffwrdd o anifeiliaid rhestredig er mwyn canolbwyntio ar ymateb ar y cyd,
gan gynnwys alpacas a lamas
◊ Ehangu’r diffiniad o dir amaethyddol fel bod modd delio ag ymosodiadau ar dda
byw ar dir nad yw’n amaethyddol
◊ Diffinio beth mae ‘cadw’ch ci dan reolaeth glos’ yn ei olygu i osgoi dryswch
◊ Darparu pŵer i’r heddlu chwilio am, a chymryd cŵn
◊ Bod â’r gallu i gael samplau DNA gan gŵn sydd dan amheuaeth
◊ Gofyniad ffurfiol i bob heddlu gofnodi achosion o ymosod ar dda byw gyda’r
Swyddfa Gartref er mwyn cael darlun clir o’r problemau hyn
◊ Bod â’r gallu i roi iawndal a dirwyon drwy Lys y Goron ar gyfer troseddau
o’r fath
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Er gwaetha’r ffaith bod Deddf Cŵn (Amddiffyn Da Byw) 1953 yn
ddeddfwriaeth ar gyfer Cymru a Lloegr, mae FUW yn teimlo’n gryf y dylai’r
Llywodraeth nesaf yng Nghymru wneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi
Cyngor Cenedlaethol Penaethiaid yr Heddlu, er mwyn darparu heddluoedd ar
draws Cymru a Lloegr â phwerau digonol i erlid troseddwyr ymosodiadau ar
dda byw.
Hefyd, mae FUW yn glir bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru gadw at ei
chyhoeddiad i sefydlu rôl Cydlynydd Cymru gyfan ar Droseddau Gwledig a
Bywyd Gwyllt, er mwyn gallu taclo pob math o droseddau gwledig a bywyd
gwyllt ar draws heddluoedd Cymru.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd Cymru i:
•

Gydnabod difrifoldeb troseddau gwledig ar economi, cymunedau a busnesau
ffermio yng Nghymru

•

Cefnogi Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu er mwyn rhoi grymoedd
digonol i luoedd yr heddlu ar draws Cymru a Lloegr i fedru erlyn troseddwyr lle mae
ymosodiadau ar dda byw

•

Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i werthuso gwir faint yr effaith, yn ariannol ac yn
feddyliol, y mae hyn yn ei gael ar y gymuned ffermio sy’n parhau i deimlo effeithiau
troseddau gwledig

•

Darparu cymorth grant i’r gymuned ffermio i’w galluogi i ddiogelu eu heiddo ac
asedau rhag troseddau gwledig megis dwyn

•

Ymestyn rôl Cydlynydd Cymru-gyfan ar Droseddau Gwledig a Bywyd Gwyllt y tu
hwnt i’r cyfnod cychwynnol o 12 mis
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Twristiaeth ac ardaloedd dynodedig
Ni ellir tanosod pa mor bwysig yw twristiaeth i economi Cymru ac incwm llawer o
ffermydd sydd wedi arallgyfeirio, ac eto mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw
at rai o’r problemau y gall twristiaeth eu hachosi i gymunedau gwledig, ardaloedd
dynodedig a ffermwyr.
Gydag amcangyfrif bod 40 y cant o eiddo a werthwyd yng Ngwynedd yn ystod
pandemig Covid-19 yn cael eu prynu fel ail gartrefi, ni ellir gwadu effeithiau negyddol
dynodiad a thwristiaeth ar gymunedau, fforddiadwyedd tai a’r Iaith Gymraeg ac felly
mae’r FUW eisoes wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu pwyllgor i asesu effaith ail
gartrefi ar ardaloedd gwledig.
Mae hyn yn arbennig o berthnasol i ffermwyr; mae llawer o fusnesau fferm wedi
arallgyfeirio i dwristiaeth, sy’n darparu incwm atodol pwysig i’w busnesau. Fodd
bynnag, mae busnesau ffermio hefyd yn buddsoddi ac yn ymrwymo i’w hardal a’u
cymuned leol oherwydd natur hirdymor a chenedlaethol ffermio yn yr un ardal, ac
felly nhw, ochr yn ochr ag eraill yn y gymuned wledig, yw’r ysgogwyr y tu ôl i hyfywedd
ysgolion lleol, sioeau amaethyddol lleol a sirol, capeli a digwyddiadau codi arian. Gyda
nifer fawr o gartrefi yn cael eu tynnu oddi ar y farchnad i bob pwrpas neu eu gosod y tu
hwnt i gyrraedd ariannol teuluoedd lleol ifanc, gwrthodir cyfle i lawer aros yn eu hardal
leol a byw yn nhai eu cyndadau, gan ychwanegu at bwysau sy’n achosi i bobl ifanc
adael ardaloedd gwledig.
Er bod croeso i ymwelwyr pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn cael eu llacio, mae’r rhai
sy’n anwybyddu’r Cod Cefn Gwlad yn creu costau sylweddol ac yn peryglu iechyd a
lles anifeiliaid drwy ymosodiadau gan gŵn, sbwriel, tanau, tresmasu, gatiau’n cael eu
gadael ar agor, rhwystrau ar y ffyrdd a ‘gwersylla anghyfreithlon’ ar dir fferm (gweler
Mynediad).
I ychwanegu at y costau hyn, roedd nifer o awdurdodau lleol ac ardaloedd dynodedig
yng Nghymru wedi’u gwthio y tu hwnt i’w gallu i ddarparu adnoddau ar gyfer y
cynnydd yn nifer yr ymwelwyr pan laciwyd cyfyngiadau Covid-19 am gyfnod byr yn
2020, yn enwedig timau achub mynydd a wardeiniaid parcio.
I’r gwrthwyneb, mae rhai awdurdodau lleol yn gorfod lleihau eu cyfrifoldebau a’u
cyllid ar gyfer llwybrau cyhoeddus. Mae hyn yn cwestiynu gallu ardaloedd gwledig
a dynodedig o ran capasiti a beth all awdurdodau lleol ei fforddio o ran twristiaeth
gynaliadwy. Ond hefyd, nid yw’n dangos Cymru fel Cenedl groesawgar os yw twristiaid
yn cael profiadau annymunol.
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Mae Undeb Amaethwyr Cymru felly yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•

Adolygu’r Dreth Trafodiad Tir 1 y cant gyfredol ar ail gartrefi gyda’r bwriad o
amddiffyn cymunedau gwledig rhag prisiau tai chwyddedig a galluogi pobl ifanc i
fyw yn eu hardaloedd lleol, gan gydnabod rôl tai i weithwyr amaethyddol ar yr un
pryd

•

Sicrhau bod cymunedau gwledig a thir a ddefnyddir ar gyfer ffermio, yn arbennig
mewn ardaloedd dynodedig, yn cael eu hariannu’n ddigonol i fedru delio â’r
cynnydd mewn ymwelwyr anghyfrifol trwy blismona gwledig a mwy o bwerau i
daclo cŵn sy’n ymosod ar dda byw (gweler Mynediad), adnoddau digonol a chynnal
a chadw llwybrau tramwy cyhoeddus, a gwella addysg er mwyn hyrwyddo’r Cod
Cefn Gwlad.

•

Hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy ar lefelau cynaliadwy a chydnabod bod gan
ardaloedd dynodedig gyfyngiadau o ran capasiti ac os eith twristiaeth y tu hwnt i
hyn caiff canlyniadau negyddol ar gymunedau lleol ac adnoddau

•

Sicrhau nad yw cyfyngiadau cynllunio yn tagu gallu ffermydd i ddatblygu eu
busnesau neu arall-gyfeirio

•

Sicrhau bod y gyfundrefn drethiant cyfredol ar gyfer gwahaniaethu rhwng ail
gartrefi a gosodiadau gwyliau hunan arlwyo yn cael ei wella fel nad yw busnesau
fferm sydd wedi arall-gyfeirio i dwristiaeth yn gorfod talu treth y cyngor yn hytrach
na thalu trethi busnes

•

Parhau i hyrwyddo twf priodol mewn twristiaeth sy’n elwa busnesau gwledig,
trigolion lleol a chynhyrchwyr bwyd lleol

•

Gweithio i sicrhau bod trigolion a busnesau oddi fewn i’r ardaloedd dynodedig
ddim yn ddarostyngedig i gyfyngiadau a chostau nad ydynt yn bodoli y tu allan i’r
ardaloedd hynny, naill ai trwy waredu’r fath anghydraddoldebau neu ddigolledu’r
rheini a effeithir ganddynt

•

Cryfhau rhwymedigaeth gyfreithiol y rhai sy’n llywodraethu ardaloedd dynodedig
i flaenoriaethu anghenion a diwylliant pobl a chymunedau lleol yn ychwanegol at
ddymuniadau ymwelwyr
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Band eang a gwasanaethau gwledig
Mae’r ystod o wasanaethau a chyfleoedd sydd ar gael drwy’r rhyngrwyd yn unig wedi
tyfu’n sylweddol dros y degawd diwethaf, ac mae’r rhan fwyaf o fusnesau ac aelwydydd
y DU yn ystyried bod cysylltiad band eang bellach yn rhywbeth sy’n rhaid ei gael.
Mae hyn wedi dod yn arbennig o amlwg yn ystod pandemig Covid-19 gan fod llawer
wedi dibynnu ar gysylltiad band eang er mwyn cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a
theulu a gweithio o gartref yn rhithiol.
Mae FUW wedi ymgyrchu’n ddi-baid dros y blynyddoedd diwethaf i wella
dibynadwyedd a chyflymder band eang yn y wlad o ystyried ei bod bellach yn ofynnol
i ffermwyr o bob oed ddefnyddio technoleg gyfrifiadurol ar gyfer eu trafodion busnes
ar-lein.
Mae’r FUW yn gwbl gefnogol o newidiadau sy’n annog y defnydd o wasanaethau arlein er mwyn lleihau beichiau gweinyddol a lleihau’r risg o gamgymeriadau drwy gael
mynediad at wasanaethau’n hawdd ac mewn modd ymarferol, ac mae wedi dangos
hyn drwy ein cefnogaeth i RPW Ar-lein a’r gwaith allweddol y mae’r Undeb wedi’i
chwarae wrth gwblhau cyflwyniadau SAF ar-lein ar ran ei haelodau.
Mae ffigurau diweddaraf Ofcom yn awgrymu3 (Rhagfyr 2020):◊ Y gall 19 y cant o gartrefi yng Nghymru gael mynediad at fand eang ffibr llawn ar
hyn o bryd;
◊ Mae gan 94 y cant o gartrefi fynediad at fand eang cyflym iawn a ddiffinnir fel un
sy’n darparu cyflymder lawrlwytho o 30Mbps o leiaf (megabits yr eiliad) - mae hyn
yn gostwng i 78 y cant mewn ardaloedd gwledig
Gan fod cysylltiad digidol gwael yn amlwg yn effeithio’n uniongyrchol ar ein
cymunedau gwledig a’n ffermwyr, mae FUW yn parhau i alw am yr angen i Lywodraeth
nesaf Cymru fuddsoddi mewn seilwaith gwledig i alluogi busnesau fferm i fanteisio
ar gyfleoedd i gael cysylltiad digidol, nid cael eu gadael ar ôl, gan gynyddu’r rhaniad
digidol rhwng ardaloedd trefol a gwledig.
Mae nifer o ffermwyr yn dal i fethu â chwblhau cyflwyniadau SAF, BCMS neu
EIDCymru ar-lein oherwydd cysylltiadau band eang gwael felly mae’n rhaid cydnabod
pwysigrwydd buddsoddi mewn seilwaith o’r fath cyn cyflwyno system olrhain
amlrywogaethau ar-lein, EID Gwartheg neu adnoddau ar-lein fel rhan o gynllun
cymorth amaethyddol yn y dyfodol.
Mae cysylltedd digidol gwael hefyd yn cael effaith gymdeithasol ehangach lle nad
yw’r rhwystrau ynghylch cysylltiadau band eang a signalau ffôn symudol mewn
cymunedau gwledig wedi’u hamlygu fel rhwystr i ddioddefwyr cam-drin
domestig rhag gallu cael mynediad at gymorth. Amlygwyd pryderon o’r fath
gan elusennau iechyd meddwl gwledig yn ystod y pandemig.

3
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/over-quarter-of-millionhomes-in-wales-can-access-full-fibre-broadband
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At hynny, o ystyried y gyfradd y mae rheolau sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth yn newid ac yn newid yn y dyfodol, a’r cosbau sy’n gysylltiedig â mân wallau, mae’n hanfodol bod newidiadau o’r fath yn cael eu rhannu â’r diwydiant
mewn modd sy’n hygyrch i bawb.
Gan fod mynediad at fand eang dibynadwy yn dal i fod yn llawer is na’r cyfartaledd cenedlaethol yn llawer o’n hardaloedd gwledig, a bod busnesau fferm
yn cynrychioli cyfran fawr o’r rheini heb fynediad at fand eang, mae’n hanfodol bod cyfyngiadau gwasanaethau a chyfathrebu ar-lein yn cael eu cydnabod a bod mynediad at fand eang mewn ardaloedd gwledig yn cynyddu.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•

Gydnabod bod mynediad i fand eang mewn llawer o gymunedau gwledig yng
Nghymru yn gyfyngedig a sicrhau nad yw unrhyw fusnes yn cael ei roi dan anfantais
o ganlyniad i’r symudiad i osod mwy o wasanaethau ar-lein

•

Sicrhau bod fersiynau papur ar gael lle bod angen fel ffordd amgen i’r
gwasanaethau hynny sydd ar-lein

•

Cydnabod bod band eang yn wasanaeth cyhoeddus hanfodol yng Nghymru

•

Sicrhau bod y buddsoddi mewn cysylltedd gwledig yn gymesur â dibyniaeth
Llywodraeth Cymru ar ffermwyr yn defnyddio gwasanaethau ar-lein nawr ac i’r
dyfodol

•

Parhau i ganiatáu i ffermwyr gael y dewis i dderbyn gwybodaeth bwysig sy’n
ymwneud â’u busnesau (megis newidiadau i reoliadau) trwy’r post

Iechyd a lles anifeiliaid
Mae’r cyfrifoldeb dros iechyd a lles anifeiliaid yn cael ei rannu rhwng y DU a
Llywodraethau datganoledig a thros y blynyddoedd diwethaf, sefydlwyd nifer o
grwpiau diwydiant i ganolbwyntio ar iechyd a lles anifeiliaid y DU yn gyffredinol neu
ffyrdd o fynd i’r afael â chlefydau anifeiliaid penodol. Mae’r ffaith bod rhai o’r grwpiau
hyn yn gweithredu ledled y DU ac eraill yn benodol i Gymru yn dangos y berthynas
gymhleth rhwng datganoli a chyfrifoldebau dros iechyd anifeiliaid.
Nododd grwpiau o’r fath dempledi ar gyfer gweithio yn y dyfodol yn ogystal â
thynnu sylw at rai o’r rhwystrau wrth sicrhau cydbwysedd rhwng iechyd anifeiliaid ac
economeg.

BVD
Fel rhan o Grŵp Llywio Gwaredu BVD Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru, mae cynlluniau
wedi bod ar waith ers 2019 i ymgynghori â ffermwyr gwartheg yng Nghymru ar
gyflwyno profion BVD fel deddfwriaeth orfodol, er mwyn parhau i gyflawni rhaglen
wirfoddol Gwaredu BVD. Hyd yma, mae tua 75 y cant o fuchesi Cymru wedi cymryd
rhan ac wedi elwa o’r profi am ddim.
Oherwydd Brexit a pandemig Covid-19, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gallu darparu’r
adnoddau i weinyddu papur ymgynghori. Disgwylir iddo gael ei lansio yn Hydref 2021
gyda dyddiad arfaethedig diwygiedig ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth erbyn Hydref
2022, fodd bynnag, rhaid osgoi bwlch amser rhwng y rhaglen wirfoddol a chyflwyno
deddfwriaeth.
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Clafr y defaid
Mae clafr y defaid yn gyffredin yn oddeutu chwarter diadellau Cymru ac mae’n costio
tua £12 miliwn i’r diwydiant bob blwyddyn.
Yn 2018, cyflwynodd Grŵp Diwydiant Clafr y Defaid adroddiad ar glafr y defaid dan
arweiniad y diwydiant i Lywodraeth Cymru. Roedd yr adroddiad yn cydnabod yr angen
am driniaeth gydgysylltiedig ar draws safleoedd cyffiniol ac yn amlinellu rhaglen
rheoli clafr y defaid a fyddai’n cynyddu’r tebygolrwydd y byddai ffermydd cyfagos yn
cydweithio i ddileu’r clafr drwy ddull mwy cyfannol ac ymarferol.
Amcangyfrifwyd y byddai’r rhaglen yn costio £8.6 miliwn dros 3 blynedd, fodd bynnag
ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd y Gweinidog Lesley Griffiths gyllideb o £5.1 miliwn ar
gyfer rhaglen genedlaethol i ddileu clafr y defaid drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig.
Ers hynny, mae’r diffyg o £3.5 miliwn wedi’i archwilio gan y grŵp diwydiant gyda’r
bwriad o flaenoriaethu cyllid, gan archwilio cyfleoedd ar gyfer rhannu costau a lleihau
cyllidebau.
Er gwaethaf cynllun peilot rhad ac am ddim ar gyfer profi samplau croen, nid
yw’r diwydiant wedi derbyn y £5.1 miliwn a addawyd eto ar gyfer rhaglen ddileu a
gyflwynwyd mwy na 2 flynedd yn ôl.

EID Gwartheg a System Olrhain Aml-rywogaethau
Adeg etholiadau’r Senedd yn 2016, pwysleisiodd FUW sut y gallai EIDCymru fod yn
llawer mwy na chronfa ddata symud defaid a sut y gellid defnyddio rhai nodweddion
ar gyfer dileu clefydau mewn rhywogaethau da byw eraill.
Fel rhan o Grŵp Cynghori ar Adnabod Da Byw Cymru, mae’r diwydiant wedi bod yn
gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y manylion i ddatblygu EIDCymru i gynnwys
gwartheg a moch. Yn ogystal â data symud statudol craidd, bydd y system newydd
yn caniatáu i geidwaid da byw yng Nghymru gyflwyno adroddiad cyn symud yn
wirfoddol, gan gynnwys adroddiadau symud ar gyfer y ddau ben a lanlwytho manylion
cludo.
Mae FUW yn credu mai EIDCymru yw’r unig ddewis derbyniol o ran cronfa
ddata ganolog ar gyfer storio’r holl ddata allweddol sy’n hanfodol i ddatblygu
amaethyddiaeth yng Nghymru - gan gynnwys data iechyd anifeiliaid.
Disgwylir i Lywodraeth Cymru gynnal ymgynghoriad ar ofynion statudol newydd
o ran symud da byw i gynnwys EID Gwartheg, rhoi gwybod am unrhyw symud yn
ddibapur a defnyddio EIDCymru fel cofrestr electronig ar gyfer buchesi a diadellau. Ar
ben hynny, y nod yw cynnwys data iechyd anifeiliaid fel TB, BVD a chofnodion sicrhau
ansawdd ffermydd ar yr un system.
Mae’n hanfodol bod y system olrhain aml-rywogaethau yn gallu cyfathrebu â
chronfeydd data tebyg a ddefnyddir mewn gwledydd datganoledig eraill ar
gyfer symud da byw dros ffiniau ac er mwyn osgoi cofnodi’r un data nifer o
weithiau er budd Llywodraeth Cymru a cheidwaid da byw.
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Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo £500,000 tuag at wella’r seilwaith
digidol mewn marchnadoedd da byw a lladd-dai cyn sefydlu’r system olrhain
aml-rywogaethau ac EID Gwartheg, fodd bynnag, rhaid deall y byddai’n rhaid
buddsoddi mewn band eang gwledig er mwyn sicrhau llwyddiant system
cofnodi da byw ar-lein yn unig yng Nghymru.

Cludo da byw
Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi ymgynghori ynghylch
gwahardd allforion anifeiliaid byw i’w lladd a’u pesgi yng Nghymru a Lloegr yn ogystal
â newidiadau i reolau cludo da byw domestig.
O ystyried mai’r DU a’r UE sydd â’r safonau lles anifeiliaid llymaf yn y byd, mae FUW
yn pryderu ynghylch pam y cefnogodd Llywodraeth Cymru gynigion o’r fath pan nad
oes llawer o dystiolaeth i awgrymu bod unrhyw faterion lles anifeiliaid sylweddol yn
gysylltiedig â’r daith allforio fer ar draws y Sianel neu Fôr Iwerddon o Gymru a Lloegr.
Os caiff y gwaharddiad hwn ei weithredu, ni fydd yr oddeutu 610,000 o ddefaid,
gwartheg a moch sy’n cael eu cludo bob blwyddyn yn cael eu hallforio a bydd hynny’n
arwain at orgyflenwad ym marchnad ddomestig y DU, gostyngiad yn y galw ac felly
gostyngiad ym mhrisiau gât y fferm ar raddfa lawer uwch nag a amcangyfrifwyd gan
asesiad effaith Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).
Ar ben hynny, fe wnaeth yr ymgynghoriad argymell lleihau amseroedd teithio
uchafswm a chyfnodau gorffwys gofynnol, gan gyflwyno ystodau tymheredd ar gyfer
cludo da byw megis amodau uwchlaw 5 gradd Celsius yn unig, system alometrig ar
gyfer cyfrifo faint o le bydd anifail yn ei gael ac isafswm ar gyfer y gofod uwchben yr
anifail. Cymerwyd llawer o’r dystiolaeth a ddefnyddiwyd o astudiaethau o America a
Chanada lle mae da byw yn cael eu cludo o dan amodau gwahanol a chyfnodau hirach
nag yn y DU.
Byddai cyflwyno gofynion diangen, anymarferol a chostus o’r fath yn bradychu’r
ymddiriedaeth yn niwydiant da byw Cymru, sy’n ymfalchïo yn y modd y maent yn
gofalu am eu hanifeiliaid. Byddai rheoleiddio o’r fath yn rhoi cynhyrchwyr da byw
Cymru a Lloegr o dan anfantais gystadleuol o gymharu â’r rhai mewn rhannau eraill o’r
DU ac ar y Cyfandir.
Mae’r ffaith bod asesiad effaith DEFRA yn nodi “nad ydym wedi amcangyfrif y costau
uwch o ganlyniad i lai o deithiau domestig nac ar gyfer y tymheredd ac awyru, faint o
le a chludiant dros y môr” yn awgrymu nad yw’r naill Lywodraeth na’r llall wedi ystyried
goblygiadau ymarferol cyflwyno mesurau gormodol o’r fath.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd newydd Cymru i:
•

Geisio cynnal lefelau gwasanaeth i ffermwyr, gan gynnwys Canolfan Milfeddygaeth
Cymru yn Aberystwyth a chanolfan da byw arbenigol yng Nghaerfyrddin

•

Darparu adnoddau digonol i lansio papur ymgynghorol ar gyflwyno deddfwriaeth
BVD yng Nghymru

•

Dyrannu’r arian sy’n ofynnol ar gyfer rhaglen wirfoddol Gwaredu BVD gael ei
hymestyn mewn modd sy’n galluogi pontio llyfn tuag at ddeddfwriaeth orfodol
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•

Ailystyried adroddiad clafr y defaid a arweiniwyd gan y diwydiant i waredu effeithiol
ar glafr y defaid yng Nghymru dros gyfnod o 3 blynedd gydag arian ac adnoddau
digonol

•

Ymrwymo i addewid Llywodraeth flaenorol Cymru a darparu arian digonol tuag at
waredu effeithiol ar glafr y defaid yng Nghymru

•

Ymgynghori â cheidwaid da byw yng Nghymru ar y system olrhain amlrywogaethau newydd ac EID Gwartheg

•

Sicrhau bod y system olrhain aml-rywogaethau newydd yn medru cyfathrebu gyda
chronfeydd data tebyg a ddefnyddir mewn gwledydd datganoledig eraill gan osgoi
dyblygu wrth gofnodi data

•

Darparu canllawiau a chefnogaeth glir a chynhwysfawr mewn perthynas â rhoi’r
system olrhain newydd a EID Gwartheg ar waith

•

Buddsoddi mewn band eang gwledig i sicrhau llwyddiant system recordio da byw
yng Nghymru sydd ar gael ar-lein yn unig

•

Ailystyried ei sefyllfa ar wahardd allforio byw o ystyried yr effaith y mae hyn yn ei
gael ar farchnadoedd y DU a phrisiau wrth gât y fferm

•

Tynnu’r cynigion ar gyfer cyflwyno gofynion diangen, anymarferol a chostus ar gyfer
siwrneion da byw domestig ac adennill ymddiriedaeth y diwydiant da byw yng
Nghymru

Y Diciâu mewn gwartheg
Mae’r ffaith fod gan y Diciâu mewn gwartheg ei adran ei hun ym Maniffesto’r FUW
ar gyfer Etholiad Senedd Cymru 2021 yn adlewyrchiad trist o’r problemau parhaus
sy’n cael eu hachosi gan y Diciâu. Er bod gwelliannau wedi’u gwneud ers 2009 o ran
achosion newydd mewn buchesi, mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod 9,762
o anifeiliaid wedi’u difa yn ystod y flwyddyn hyd at fis Rhagfyr 2020 yng Nghymru. Er
bod hyn 20 y cant yn is na’r lefel uchaf erioed o 12,256 o anifeiliaid a gafodd eu difa
yn 2019, mae’r data diweddaraf yn dangos bod cyfraddau’r achosion o’r diciâu sy’n
ailymddangos yn rheolaidd ar ôl gwaredu’r clefyd yn cynyddu eto o fewn y ddwy
flynedd dilynol o tua 30 y cant, sy’n dangos nad yw’r clefyd yn cael ei reoli’n effeithiol o
dan y mesurau presennol.
Er bod FUW ar y cyfan yn cefnogi mesurau cyffredinol fel profi am y diciâu’n flynyddol
a phrofi gwartheg cyn eu symud, mae cryn bryder ynghylch cymesuredd rhai mesurau
a’r cyfyngiadau economaidd difrifol y maent yn eu gosod ar ffermydd.
Yn y gorffennol, mae FUW wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sefydlu Grŵp Gorchwyl a
Gorffen Economeg TB mewn Gwartheg yng Nghymru i ddarparu gwybodaeth gadarn
sy’n benodol i Gymru am effeithiau ariannol achosion o’r diciâu a’r effaith dilynol ar
iechyd meddwl ffermwyr. Arweiniodd hyn at seminar arbennig gan yr FUW yn Sioe
Amaethyddol Frenhinol Cymru yn 2019 sef ‘Pa effeithiau y mae achosion o’r diciâu yn
eu cael ar iechyd meddwl?’. Dangosodd y seminar fod yna berthynas amlwg
rhwng y ddau.
Mae’n werth nodi bod treialon brechu gwartheg yn erbyn y diciâu wedi
dechrau ar ran Llywodraeth Cymru a gweinyddiaethau datganoledig eraill fel
rhan o strategaeth hirdymor i gyflwyno rhaglen frechu bosibl erbyn 2025.
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Gall brechu gwartheg, ynghyd â phrawf DIVA y gellir ei ddefnyddio,
weithredu fel mesur ataliol a chwarae rhan hanfodol tuag at gyflawni targed
Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaredu’r diciâu mewn gwartheg erbyn 2041 yn
hytrach na’r dull ‘adweithiol’ presennol. Fodd bynnag, ni ellir ystyried ei fod
yn ateb cyflym a chyflawn gan mai dim ond un ffordd o reoli’r diciâu mewn
gwartheg y mae’n ei gynnig. Mae FUW yn parhau i gefnogi dull cyfannol o
reoli’r diciâu yng Nghymru sy’n cael ei arwain gan wyddoniaeth yn hytrach na
gwleidyddiaeth.
Yn ôl canlyniadau rhaglenni difa moch daear a arweinir gan ffermwyr yn Lloegr,
dangoswyd bod difa moch daear yn lleihau achosion o’r diciâu mewn ardaloedd yn
Swydd Gaerloyw a Gwlad yr Haf o 66 y cant a 37 y cant yn y drefn honno ar ôl pedair
blynedd. Er na fu unrhyw newid yng nghyfraddau’r achosion yn yr ardaloedd difa yn
Dorset ar ôl dwy flynedd, gostyngodd nifer yr achosion o 55 y cant yn yr un cyfnod yn yr
ardal 2km o amgylch ymyl yr ardal ddifa.
I’r gwrthwyneb, yn 2012, disodlodd Llywodraeth Cymru gynlluniau i ddifa moch daear
yng ngogledd Sir Benfro gyda rhaglen frechu moch daear bum mlynedd o hyd
nad yw, fel y rhagwelwyd gan dystiolaeth Llywodraeth Cymru ei hun, wedi arwain
at unrhyw gwymp ystadegol arwyddocaol o achosion mewn buchesi. Brandiwyd y
penderfyniad yn 2012 fel bradychu ffermwyr Cymru gan FUW, yn enwedig gan fod
asesiad ariannol Llywodraeth Cymru ei hun wedi dod i’r casgliad y byddai difa, drwy
achub bywydau gwartheg, yn arwain at fudd ariannol net, tra byddai brechu yn arwain
at golled net o £3.5 miliwn.
Nid oes unrhyw dystiolaeth wyddonol yn bodoli sy’n awgrymu y bydd brechu
moch daear yn lleihau nifer yr achosion o’r diciâu mewn gwartheg ac mae’r papur
gwyddonol diweddar sy’n tynnu sylw at drosglwyddo amlwg o straen TB sy’n deillio o
frechlyn moch daear i gath ddomestig o yn destun pryder mawr, gan awgrymu fel y
gwna y gallai brechu moch daear fod yn cyflwyno TB i ardaloedd.
I’r gwrthwyneb, mae tystiolaeth aruthrol i gefnogi cael gwared â moch daear er mwyn
gwella statws TB moch daear a gwartheg, gyda chyrlio moch daear wedi arwain at
ostyngiadau o 66% a 37% yn nifer y buchesi gwartheg yn Swydd Gaerloyw a Gwlad yr
Haf yn y drefn honno.
Mae gwledydd fel Ffrainc a’r Almaen yn gallu cynnal lefelau’r achosion o’r diciâu yn
agos at sero ac mae Gweriniaeth Iwerddon wedi gallu haneru nifer yr achosion o’r
diciâu mewn gwartheg drwy ddifa moch daear yn rhagweithiol.
Yn wyneb y dystiolaeth a gyflwnwyd yn dilyn y penderfyniad i ddisodli difa gyda
rhaglen frechu moch daear yn 2012 a chanlyniadau diweddar o ardaloedd difa yn
Lloegr, mae FUW yn honni y dylai Llywodraeth Cymru ddychwelyd at y cynllun
gwreiddiol ar gyfer difa moch daear dan arweiniad Llywodraeth Cymru yng Nghymru.
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Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd newydd Cymru i:
•

Sicrhau’r cydbwysedd cywir rhwng anghenion economaidd ffermydd a’r angen i
leihau lledaeniad y clwy

•

Sicrhau bod cosbau cymesur ond yn cael eu defnyddio lle’n briodol, a bod
ymarferoldeb ffermio yn y byd go iawn yn derbyn ystyriaeth lawn wrth ystyried
apeliadau yn erbyn cosbau a sancsiynau

•

Annog Lloegr i ddod â’u rheolau profi anifeiliaid yn unol â’r rheini sydd ar waith yng
Nghymru

•

Gweithredu polisi difa moch daear ar y cyfle cyntaf posib, yn unol â’r cyngor
swyddogol gweinidogol a dderbyniwyd yn flaenorol gan y Llywodraeth gyfredol yng
Nghymru, er mwyn efelychu’r canlyniadau cadarnhaol a welwyd mewn gwledydd ar
draws y byd

•

Parhau i gefnogi’r cynlluniau brechu arbrofol mewn gwartheg gan gydnabod mai
dim ond rhan o’r ateb tuag at waredu Diciâu mewn Gwartheg yw hyn yng Nghymru

•

Gweithio gyda’r gweinyddiaethau datganoledig i ddatblygu rhaglen newydd ar
draws y DU i waredu’r clwy sy’n rhoi sicrwydd i wledydd eraill bod fectorau o’r Diciâu
mewn gwartheg a bywyd gwyllt yn cael eu taclo i’r graddau y bydd y DU yn rhydd
o’r Diciâu o fewn cyfnod derbyniol

•

Darparu’r adnoddau digonol i gefnogi lansio Hwb Diciâu i Gymru sy’n cwmpasu
canllawiau a chyngor i ffermwyr gwartheg Cymru

•

Adolygu polisïau sy’n ymwneud â brechu moch daear ar frys o ystyried y dystiolaeth
y gall brechu gyflwyno TB i ardaloedd

Tryloywder wrth ymgynghori
Mae’r rhyngrwyd yn caniatáu i bobl o unrhyw le yn y byd i lobïo mewn ymateb i
ymgyrchoedd ac ymgynghoriadau a thros y degawd diwethaf, mae Cymru wedi gweld
nifer o enghreifftiau o’r math hwn o lobïo o’r tu allan i Gymru.
Mor bell yn ôl â 2009, pan wnaeth Llywodraeth Cymru ar y pryd ymgynghori ar gynllun
arfaethedig i ddifa moch daear, fe wnaeth dadansoddiad o’r ymatebion ddatgelu bod
85 y cant o’r rheini a ymatebodd gefnogi’r cynnig, ond ar ôl cynnwys yr ymatebion a
ddaeth o’r tu allan i Gymru, fe wnaeth y ganran syrthio i 49 y cant.
Yn yr un modd, yn 2019 fe wnaeth y ‘Countryside Alliance’ ddatgelu bod 88 y cant o’r
llofnodion ar ddeiseb yn cefnogi gwaharddiad ar saethu ffesantod ar dir Llywodraeth
Cymru, yn dod o’r tu allan i Gymru.
Yng ngoleuni’r dystiolaeth, mae FUW wedi cyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth yn
gofyn am ddadansoddiad o darddiad daearyddol yr ymatebion i ymgynghoriad 2017
Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy, wnaeth
gynnig newidiadau anferthol i fynediad cyhoeddus yng Nghymru gan ddenu
17,391 ymateb.
Er bod apêl FUW i’r Tribiwnlys Haen Gyntaf yn erbyn y gwrthodiad i’r cais
am Ryddid Gwybodaeth yn aflwyddiannus yn y pen draw, mae’r dogfennau
a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y broses apelio wedi datgelu
rhai ffeithiau sy’n achosi pryder.
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Er enghraifft, ym Mehefin 2018 fe wnaeth Llywodraeth Cymru honni “….o’r rheini
wnaeth gynnwys eu lleoliad daearyddol roedd yna ganran llethol (a gyflwynwyd gan
fudiadau neu gan unigolion) o Gymru”, ac ym mis Ebrill 2019 cafwyd datganiad gan
y Dirprwy Weinidog Hannah Blythyn bod “Mwy na 16,000 ymateb a dderbyniwyd yn
ymwneud â mynediad yn unig, gan adlewyrchu’r angerdd sydd gan lawer ohonom
yng Nghymru at gefn gwlad a hamdden awyr agored.”
Fodd bynnag, mae gwybodaeth a ddatgelwyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod apêl y
Tribiwnlys yn dangos bod y casgliadau hyn yn seiliedig ar asesiad o 1.4 y cant yn unig
o’r ymatebion i’r ymgynghoriad.
Er bod tarddiad daearyddol o 98.6 y cant o’r ymatebion ddim yn hysbys, a hefyd bod 70
y cant o’r ymatebion i’r ymgynghoriad wedi’u creu gan ymgyrchoedd ar y rhyngrwyd
gan fudiadau a leolir yn y DU yn hytrach na Chymru, fe wnaeth Llywodraeth Cymru
ddewis honni bod mwyafrif o’r ymatebion wedi dod o Gymru.
Er bod FUW yn teimlo’n gryf bod cred Llywodraeth Cymru nad oes “...angen
gwahaniaethu rhwng barn pobl sy’n byw yng Nghymru a thu allan i Gymru”
yn fradychiad o’r egwyddor o ddatganoli ac yn annerbyniol i genedl lle ddylai
gwleidyddion roi mwy o bwyslais ar farn eu hetholwyr nac ar farn pobl o ranbarthau a
gwledydd eraill nad ydynt yn atebol iddynt.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•

Werthuso lleoliad daearyddol o le y mae holl ymatebion i ymgynghoriadau
Llywodraeth Cymru yn tarddu

•

Parchu datganoli trwy roi mwy o bwyslais ar farn etholwyr Cymru nag ar farn pobl
mewn rhanbarthau a gwledydd eraill nad yw gwleidyddion Cymru yn atebol iddynt
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Gwasanaeth sifil Cymru a phenodiadau cyhoeddus
Fel yr FUW a llawer o sefydliadau annibynnol eraill, mae Llywodraeth Cymru a chyrff
cyhoeddus Cymru wedi elwa o gyflogi a phenodi unigolion o bob rhan o’r DU a thu
hwnt - unigolion sydd wedi dod â chyfoeth o arbenigedd a phrofiad gyda nhw o’r tu
allan i Gymru, a ffyrdd arall a newydd o feddwl.
Fodd bynnag, rhaid sicrhau cydbwysedd rhwng penodi unigolion o’r fath, a chyflogi a
datblygu’r rheini y mae eu gwreiddiau’n gadarn yng Nghymru, ac sydd â chysylltiad
â dealltwriaeth gynhenid o’n tirwedd, cymdeithas, economïau a diwylliant unigryw
- pobl sydd wirioneddol eisiau gwella bywydau dinasyddion Cymru y maent yn atebol
iddynt, ac nad ydynt yn gweld Cymru fel carreg gamu gyrfa yn unig neu gynfas wag i
arbrofi gyda pholisïau neu weithredu ideolegau a ddatblygwyd mewn man arall.
Hefyd, o gofio bod ymhell dros hanner poblogaeth Cymru yn byw ar hyd coridor yr M4,
ac mai anaml y mae llawer yn ymweld â Chanolbarth a Gogledd Cymru, mae’n amlwg
bod yna dueddiad am anghydbwysedd sy’n gadael pobl yng nghefn gwlad Cymru yn
teimlo eu bod wedi’u datgysylltu oddi wrth y rhai yng Nghaerdydd sy’n cynghori ac yn
creu polisïau sy’n ymwneud â’u dyfodol.
Mae FUW yn credu fod anghydbwysedd sylweddol wedi datblygu yn ystod y
blynyddoedd diwethaf, o ran y nifer cynyddol o benodiadau unigolion o’r tu allan i
Gymru i swyddi uwch yn y gwasanaeth sifil a byrddau rhai cyrff cyhoeddus. Mae’r
apwyntiadau hyn, sydd nid yn unig yn anwybyddu talent a phrofiad pobl leol, ond
hefyd yn amddifadu’r rhai sydd is i lawr y rhengoedd yng ngwasanaeth sifil Cymru o’r
cyfle i symud ymlaen a datblygu eu sgiliau. Mae’r rhwystrau hyn i ddatblygiad wedi
arwain at golli rhai gweithwyr talentog o’n gwasanaeth sifil.
Yn y senarios gwaethaf, mae penodiadau o’r fath yn peri pryderon - dilys neu fel arall bod gan Whitehall, a San Steffan yn gyffredinol gormod o ddylanwad amhriodol dros
bolisïau Cymreig datganoledig.
Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw ar Lywodraeth a Senedd nesaf Cymru i:
•
•
•
•
•

Sefydlu canllawiau cyflogaeth ac phenodiadau i sicrhau cydbwysedd teg, fel bod y
rhai sydd â chysylltiad cynhenid ac yn deall holl ardaloedd Cymru yn cael eu ffafrio
Sicrhau fod y rhai yn y gwasanaeth sifil a chyrff cyhoeddus yn gallu datblygu eu
sgiliau a chodi trwy’r rhengoedd yn ddilyffethair
Gwneud addysg a hyfforddiant ymarferol sy’n ymwneud â diwydiannau gwledig
yn orfodol i’r rheini sy’n dylunio ac yn gweithredu polisïau gwledig, er mwyn pontio
bylchau rhwng damcaniaethau ideolegol ac ymarferol
Gweithio gydag ysgolion ac addysg uwch Cymru i wella addysg a chyrsiau sy’n
paratoi unigolion ar gyfer rolau o fewn gwasanaeth sifil Cymru
Sicrhau fod gwasanaethau gyrfaoedd ledled Cymru yn tynnu sylw at y buddion
unigol a chenedlaethol o ddilyn gyrfa yng ngwasanaeth sifil Cymru
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