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Beth yw GATE?

Prosiect Rhwydwaith INTERREG III C yw GATE gyda phum partner yn cydweithio i herio’r
farn bod coed yn ddeunydd traddodiadol a hen ffasiwn – gan helpu profi ei fod yn
ddeunydd adeiladu modern a all leihau amserau adeiladu, cynyddu hyblygrwydd cynllunio
ac esgor o’r herwydd ar fanteision mawr o ran cadwraeth a chynaliadwyedd ynni.

Partneriaid:
• Comisiwn Coedwigaeth Cymru – prif bartner
• Siambr Fasnach dwyrain Thuringia, Canolfan Amgylchedd
• Adran Gwyddorau’r Goedwig, Prifysgol Ljubljana, Slofenia
• Cymdeithas Twristiaid Cymunedau “BOR”, Pomorkie, Gwlad Pwyl
• Parc Gwyddoniaeth Tartu, Estonia

Sicrhau Gwerth Ychwanegol i Goed yn Ewrop

Canolbwyntiodd gwaith prosiect GATE ar bedair thema sy’n cyfyngu ar

ddefnydd coed ar gyfer adeiladu: newid canfyddiadau, cyfleoedd

economaidd, atebion technolegol a dylanwadu ar bolisi. Arweiniwyd

pob thema gan un partner a chyfnewidiwyd profiadau drwy

rwydweithiau sydd newydd eu creu ar draws sector coedwigaeth

Ewrop. Ceir crynodeb o’r ymdrech hon ar y cyd ar wefan y prosiect yn

www.gate-project.org

GATE – cynyddu defnydd coed wrth adeiladu
Nod GATE yw cynyddu defnydd coed wrth adeiladu drwy fynd i’r afael a’r polisi,
canfyddiad, rhwystrau technegol ac economaidd sy’n cyfyngu ar ei ddefnydd ar
hyn o bryd.
Mae gan ychwanegu gwerth at goed ledled Ewrop swyddogaeth allweddol wrth

gefnogi a chynnal busnesau a chymunedau cefn gwlad.
Mae GATE yn edrych ar goed fel elfen fawr a bach o waith adeiladu – gwaith

adeiladu newydd ac adfer; coed saernïo a choed graddfa ymddangosiadol.
Mae’r prosiect yn rhoi’r cyfle i ranbarthau partner rannu gwybodaeth a phrofiad,

creu rhwydweithiau rhyngranbarthol newydd a dylanwadu ar bolisi rhanbarthol.
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Rhwydwaith Cynaliadwy

Mae GATE wedi sefydlu rhwydwaith Ewropeaidd

effeithiol a chynaliadwy o bartneriaid a rhan-ddeiliaid.

Seminarau Rhyngranbarthol ac

Ymweliadau â’r Safle

Rhaglen o gyfarfodydd ac ymweliadau yn Thuringia,

Gwlad Pwyl, Slofenia ac Estonia gyda chynadleddau

agoriadol ac i gloi’n cael eu cynnal yng Nghymru.

Trosglwyddo Gwybodaeth

Mae rhan-ddeiliaid o bob cwr o’r rhanbarthau partner

wedi gweld gweithgareddau coed ledled Ewrop, gan

roi atebion ymarferol gwerthfawr i broblemau sydd

wedi’u rhannu.

Ymweliadau Cyfnewid

Mae’r rhwydwaith wedi elwa o weithio gyda

phartneriaid Ewropeaidd, gan chwalu rhwystrau ar

draws ffiniau a magu gwell dealltwriaeth o

ranbarthau’i gilydd.

Gwella’r Sector yng Nghymru

Cysylltiadau newydd ar draws sector coed Cymru a

fydd o fudd i’r naill ochr a’r llall. Cyfleoedd i weld

cystadleuaeth Ewropeaidd yn agos. Mewnbwn GATE i

Strategaeth Coetiroedd Cymru sydd erbyn hyn yn

cynnwys hyrwyddo pren ar gyfer adeiladu cynaliadwy.

Codi Ymwybyddiaeth

Bu GATE yn rhan o amryw o weithgareddau ym mhob

rhanbarth gan gynnwys sioeau adeiladu, ffeiriau

masnach, seminarau a chyfarfodydd rhan-ddeiliaid

Gwefan GATE

Crëwyd gwefan GATE, sef www.gate-project.org, gan

Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a nhw fydd yn parhau

i’w chynnal fel ffynhonnell gyfredol o wybodaeth.

Proffil Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae GATE wedi codi proffil Comisiwn Coedwigaeth

Cymru yn sector coed Ewrop, gyda Chomisiwn Ewrop

drwy gyfrwng Interreg ac oddi mewn i Gymru ei hun.

Rheoli Prosiect

Mae gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru bellach y

profiad a’r wybodaeth i ddatblygu a chyflwyno

prosiectau partneriaeth ryngranbarthol llwyddiannus

a chymhleth yn Ewrop.

Gwersi a Ddysgwyd ar gyfer y Dyfodol

Profiad o ofynion ariannol a chyllideb yr UE, sgiliau

cyfathrebu a rheoli wrth redeg prosiectau

Ewropeaidd, sy’n golygu y bydd modd dechrau’n syth

ar unrhyw brosiectau Ewropeaidd yn y dyfodol.

Cymru
Yr hyn a wnaethom, yr hyn a ddysgom

Aeth y prif bartner Comisiwn Coedwigaeth Cymru, yn gyfrifol am

strategaeth a datblygiad cyffredinol y prosiect GATE.

Pennwyd agenda’r rhaglen waith gan gynhadledd lansio

arloesol a gynhaliwyd yn Aberystwyth, agenda a oedd yn seiliedig

ar bedair prif thema – barn, polisi, technolegol ac economaidd -

gyda’r gynhadledd i gloi, ‘Coed ar gyfer Ewrop Yfory’ yn crisialu’r

gwersi a ddysgwyd. Gyrrwyd y prosiect gan y tîm prosiect, dan

arweiniad Mike Over, gan gydlynu digwyddiadau, sicrhâi

canlyniadau a chynnig cymorth ar draws ffiniau pan oedd angen.

Mae gwefan GATE, dan reolaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru

unwaith eto, wedi tyfu’n llyfrgell ragorol o adroddiadau, lluniau a

gwybodaeth ddefnyddiol.
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Thuringia, Yr Almaen
Yr hyn a wnaethom, yr hyn a ddysgom

Canfyddiad pobl am goed wrth adeiladu oedd y dasg arbenigol a

roddwyd i’r Siambr Grefftau, Yr Adran Cydweithio Masnach,

Canolfan Amgylchedd Masnach, Thuringia yn yr Almaen.

‘Diwrnodau Coed Ewrop’ – y seminar gyntaf a gynhaliwyd yn

ystod y prosiect ac a fu o gymorth i ran-ddeiliaid GATE nodi’r prif

rwystrau rhag defnyddio mwy o goed ar gyfer adeiladu.

Ymhlith y materion allweddol mae’r canlynol:

• Pobl â gwybodaeth brin am goed

• Y farn bod deunyddiau o ansawdd wael

• Y farn bod popeth a wnaed o ben yn pydru ac yn lleihau

• Y farn bod perygl cynyddol o dân

Ar ôl nodi’r her sy’n wynebu coed, aeth tîm
prosiect Thuringia ati i ymdrin â materion barn
drwy raglen a oedd yn cynnwys dogfenni a rhoi
cyhoeddusrwydd i esiamplau o’r arferion gorau,
codi ymwybyddiaeth yn gyffredinol ymhlith y
cyhoedd a rhoi gwybodaeth dechnegol benodol ar
gyfer penseiri ac adeiladwyr.

Ymhlith y prif feysydd gweithgarwch roedd:
• Addysg – rhoi cyhoeddusrwydd i esiamplau o

brosiectau
• Targedu myfyrwyr pensaernïaeth
• Sylw’r cyfryngau ar gyfer pob gweithgaredd
• Arddangosfeydd o fanteision coed
• Hyrwyddo cynlluniau achredu

Hyrwyddwyd manylion ymchwil ar y cyd ynghylch
gwytnwch a fflamadwyedd a gynhaliwyd ar draws
rhanbarthau partner GATE i wahanol sectorau.

Dechreuodd y Siambr Grefftau drwy greu
rhwydwaith newydd o sefydliadau a rhan-ddeiliaid –
sef cyfanswm o 12 yn gyfan gwbl – yn ogystal â
chefnogi rhwydweithiau eraill a oedd yn bodoli
eisoes.

A thrwy gyfrwng y rhwydweithiau hyn cyflwynodd y
tîm seminarau am adeiladu coed, gan gynnwys:
• Rheoliadau adeiladu newydd yn Thuringia
• Diogelwch tân
• Deunyddiau newydd sy’n gysylltiedig â choed
• Ceisiadau gan gwsmeriaid a phosibiliadau

technegol
• Pensaernïaeth coed Ewrop
• Amddiffyn coed

Arddangosfa deithiol – dangoswyd “Adeiladwaith
aml lawr gyda choed yn Thuringia a’r Almaen” gan
gynnwys 12 poster a gomisiynwyd yn arbennig
mewn gwahanol fannau ar hyd a lled y rhanbarth
yn Leipzig, Munich a Jena.

Roedd hefyd gystadleuaeth i fyfyrwyr yn Thuringia –
sef “Edrych tua’r Dyfodol”, a lwyfannwyd mewn
cydweithrediad â phartneriaid eraill o rwydweithiau
lleol.

Mae gwaith cydweithredol yn parhau ar draws y
sector coed, gan ddefnyddio’r rhwydweithiau a
ddatblygwyd drwy brosiect GATE.
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Beth newidiodd yn ein rhanbarth yn ystod
prosiect GATE?
Mae’r rhwystr meddyliol rhag defnyddio coed
mewn tai preswyl – y farn nad yw’n wydn ac yn
ddeunydd isel ei werth – yn diflannu.

Mae’r rhwystrau technegol rhag adeiladu’n newid,
mae adeiladwyr tai pren yn dechrau derbyn
defnydd coed sydd wedi’i brosesu – paneli, pren
haenog, wedi’u gludo

Rhwystrau economaidd - lansiwyd gwaith ar
system o fasadeiladu tai ffrâm pren. Mae’r system
yn addo lleihau cost tai pren yn sylweddol drwy
awtomeiddio a masgynhyrchu. Mae amseroedd
adeiladu byrrach yn ychwanegu at yr arbedion o
ran costau.

Beth gyflawnodd Cymdeithas Dwristiaid y
Cymunedau o ganlyniad i GATE?
• Cyflwynom rannu gwybodaeth drwy gyfnewid

profiadau a chydweithredu â phartneriaid
• Sefydlom rwydweithiau gyda llawer o unigolion

a sefydliadau o amrywiol ranbarthau’r UE
• Roeddem yn argyhoeddedig o fanteision

Cydweithio’n effeithiol â Phartneriaid ac mae
hyn wedi agor cyfleoedd newydd ar gyfer y
dyfodol.

• Yn Pomorkie ac yng Ngwlad Pwyl cymerom gam
sylweddol ymlaen yn unol â phrif nod Prosiect
GATE, sef “Cynyddu defnydd coed wrth
adeiladu”

Pomorskie, Gwlad Pwyl
Yr hyn a wnaethom, yr hyn a ddysgom

Cymdeithas Dwristaidd Cymunedau “BOR” Pomorskie, Gwlad

Pwyl, a arweiniodd waith y prosiect ar astudio, a goresgyn y

rhwystrau economaidd rhag defnyddio coed wrth adeiladu.

Amlinellwyd cysyniad cartrefi pren modiwlaidd safonol,

fforddiadwy i helpu ateb prinder tai Gwlad Pwyl yn y gynhadledd

‘Amser Coed yn Ewrop’ yn Gdansk. Hwn oedd y tro cyntaf i’r

sefydliad fod yn rhan o brosiect Ewropeaidd.
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Gweithdai rhanbarthol
Trefnwyd gweithdai rhanbarthol o dan ymbarel GATE: Heriau
yn y sector adeiladu coed, cyhoedd addysgedig a
gwybodaeth a ledaenwyd am goed lamineiddiedig a ludiwyd.
Cymryd rhan mewn gweithdai: Gludion ar gyfer y diwydiant
coed a thai coed.

Cynhadledd a gweithdai rhyngranbarthol
Trafodwyd adeiladu o’r radd flaenaf â choed mewn
perthynas â materion technegol a chyfnewid gwybodaeth yn
y gynhadledd ‘Newid rhwystrau technegol ar gyfer coed
mewn adeiladu’.

Gwibdeithiau seminar rhyngranbarthol
Dangoswyd agweddau traddodiadol a modern ar goed wrth
adeiladu yn Slofenia gyda chyfnewid gwybodaeth ynglŷn â
thai pren a gynhyrchwyd ymlaen llaw a thai pren cadarn.

Cydweithio â’r diwydiant coed
Cododd nifer o gyfarfodydd gyda’r diwydiant coed a’r sector
tai o Slofenia ymwybyddiaeth am dai cynaliadwy. Tynnwyd
sylw hefyd at y gwerth ychwanegol a enillwyd i goed wrth
ddatblygu cynnyrch newydd a chyflwyno technolegau
newydd.

Sefydlu Rhwydwaith Cynaliadwy
Sefydlwyd rhwydwaith rhanbarthol o ryw 30 o ran-ddeiliaid.

Arolwg Barn y Cyhoedd
Awgryma’r ymchwil bod diffyg gwybodaeth am adeiladau
pren. Cytunodd mwy na hanner yr ymatebwyr fod pren yn
addas ar gyfer adeiladu. Mae’r rhan fwyaf o ymatebwyr o
blaid mwy o wariant gan lywodraeth ar adeiladu ecolegol.
Mae’r arolwg yn darparu cefndir gwerthfawr ar gyfer
cynllunio ymgyrchodd hyrwyddo adeiladu pren yn y dyfodol.

Hyrwyddo pren
Hyrwyddo pren a choed ar sawl lefel (adeiladu, celfi). Newid
amgyffred y cyhoedd am dai coed drwy gyhoeddiadau
mewn papurau newyddion, cyfnodolion technegol a
gwyddonol.

Codi Ymwybyddiaeth
Gyda’r pwyslais ar newid hinsawdd, defnyddio pren fel
dewis arall carbon isel i ddeunyddiau fel dur, concrit,
alwminiwm a phlastig.

Cynnwys pobl ifanc
Rhoddodd cystadleuaeth lluniau myfyrwyr y cyfle i’r to iau
ddysgu am adeiladu traddodiadol â choed yn Slofenia ac
ennill profiadau newydd. Ymunodd dau fyfyriwr â’r
gynhadledd a’r ymweliadau safle, gan ehangu’u
gwybodaeth a rhoi cyfle iddynt wneud rhai cysylltiadau
rhyngwladol.

Ymweliadau cyfnewid
Ymwelodd Manja Kuzman o Slofenia â Chymru am 10
niwrnod ym mis Awst 2007 gan ymweld â: BRE yn Llundain,
Comisiwn Coedwigaeth Cymru, adeiladwyr coed, Coed
Cymru, a nifer o fannau eraill yn ystod y daith o amgylch
Cymru.

Astudiaethau achos
Rhoddodd tair astudiaeth achos gipolwg ar y sector
adeiladu â choed yn Slofenia a’r materion o ran techneg a
chanfyddiadau sy’n gysylltiedig â thai coed. Helpodd
cyhoeddi’r canlyniadau ar ffurf papurau technegol i
addysgu’r cyhoedd.

Slofenia
Yr hyn a wnaethom, yr hyn a ddysgom

Aeth Prifysgol Ljubljana, Slofenia, yn gyfrifol am elfen dechnegol

y prosiect, gan ddod â thrafodaethau unigol pob rhanbarth at ei

gilydd ynghylch sut mae dod o hyd i atebion newydd o ran

adeiladu coed yn ei gynhadledd “Creu Ewrop Newydd – â

Choed”. Erbyn hyn mae gan dîm GATE gyda’i gilydd lyfrgell

gynhwysfawr o’r holl ddatblygiadau diweddaraf ar draws Ewrop

o ran cynllunio, prosesu a thriniaethau sy’n gwneud coed yn

ddewis amgen go iawn i ddur, concrit a brics y mae’n parhau

i’w hyrwyddo ym mhob rhanbarth.
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Polisi – a sut mae gwneud iddo weithio
o blaid coed
Cytunodd y rhan-ddeiliaid ar gynllun ar draws
ffiniau ar gyfer gwneud i bolisïau weithio o blaid
coed – gan weithio gyda’i gilydd i greu grwpiau
clwstwr o arbenigwyr a all gyflawni mwy wrth
gydweithredu nag ar eu pennau eu hunain.

Gwnaethpwyd model o Thuringia yn dempled
allai alluogi’r adran goed ym mhob Rhanbarth
partner i wthio newid yn ei flaen. Mae grwpiau
clwstwr yn newid y farn am y diwydiant, neu ei
ddelwedd – ac yn enwedig ei werth.

Gyda’r hunaniaeth newydd honno daw
hygrededd newydd – ac yn sgil hynny daw’r cyfle i
ddylanwadu’n fwy ar lunwyr polisi – boed yn
wleidyddion neu yn weinyddwyr.

Gwneud y gorau o goed
Canolbwyntiodd Estonia ei hadnoddau GATE ar
hyrwyddo coed i bobl ifanc. Defnyddiwyd posau jig-
so pren, cadeiriau a chynnyrch pren arall a
baentiwyd yn lliwgar fel y sylfaen ymarferol ar gyfer
cyflwyniadau yn yr ysgol.

Hefyd cyd-drefnodd gystadleuaeth adeilad pren
gorau Estonia, ynghyd â nifer o weithdai ymarferol
ar gyfer myfyrwyr pensaernïaeth, arbenigwyr
adeiladu a chynllunwyr dinesig ar yr amrywiol
agweddau ar adeiladu pren.

O ganlyniad i hyn codwyd adeiladau coed
newydd a gwreiddiol a brofodd amlochredd a
chadernid coed.

A threfnwyd nifer o ymweliadau ag Estonia ar
gyfer partneriaid prosiect GATE er mwyn dysgu gan
y naill a’r llall a chyfnewid arferion da.

Tartu, Estonia
Yr hyn a wnaethom, yr hyn a ddysgom

Roedd Parc Gwyddoniaeth Tartu’n gyfrifol am ddatblygu

gweithgareddau GATE yn rhanbarth Tartu ac Estonia, ac

edrychodd hefyd ar y modd y gellid defnyddio polisi – polisïau’r

llywodraeth neu fudiadau anllywodraethol i wahaniaethu’n

gadarnhaol o blaid defnyddio coed yn ei gynhadledd – ‘Coed:

Polisi newydd ar gyfer Ewrop’. Esboniodd rhai rhanbarthau

partner y gwahanol ddulliau a ddefnyddiwyd wrth geisio cael mwy

o dderbyniad cyffredinol o goed fel dull adeiladu prif ffrwd.
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Mae cystadlaethau GATE ar draws Ewrop wedi
denu sylw’r cyfryngau – a helpu i ledu’r sôn am
goed fel deunydd adeiladu.

Mae cystadlaethau cynllunio a ffotograffiaeth
yn Slofenia, Thuringia, Estonia a Chymru wedi
ysbrydoli penseiri, adeiladwyr a myfyrwyr ifanc i
feddwl am goed fel deunydd modern.

Enillodd Franzisaka Keilwoirth daith i Gymru
am ei chais yn y gystadleuaeth yn Thuringia –
‘Zukunft gestalen – mit Holz – Edrych tua’r dyfodol
– gyda choed!”

Gofynnwyd i ymgeiswyr dynnu lluniau a
datblygu modelau ar gyfer canolfan hyfforddi a
gwesty chwaraeon yn Erfurt.

Yn y cyfamser, roedd pum enillydd yng
nghystadleuaeth Estonia ar gyfer “Adeilad Pren
Gorau Estonia 2006”. Roedd categorïau gwahanol
ar gyfer tai preifat, tai fflat ac adeiladau
cyhoeddus. Trefnwyd y gystadleuaeth ar y cyd gan

dîm GATE a
Chymdeithas
Diwydiannau
Coedwig Estonia,
ac roedd yn
gystadleuaeth i
Estonia gyfan.

Enillodd y
Cymro Arwel Owen
y wobr gyntaf am ei
gynllun o dŷ coed
amgylcheddol – a’i
gael ei hun yn rhoi
cyfweliadau i deledu a radio yng Nghymru, yn
ogystal ag ymddangos yn y wasg genedlaethol.

Yn Slofenia cafodd cystadleuaeth lluniau
ffotograff i fyfyrwyr, a oedd yn cynnwys rheseli
gwair coed traddodiadol y wlad, sylw hefyd.

Cysylltiadau
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Rheolwr Prosiect GATE
a chyswllt ar gyfer Cymru:
Mike Over
Comisiwn Coedwigaeth Cymru
Teras Buddug,
Aberystwyth, Ceredigion SY23 2DQ
+44 (0)845 604 0845
mike.over@forsestry.gsi.gov.uk

Cyswllt ar gyfer Gwlad Pwyl:
Hania Miszewska
Turystyczne Stowarzyszenie Gmin
Kociewsko - Borowiackich “BOR”
Biuro Zarzadu Kaliska
ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska,
Gwlad Pwyl/Polska
(0048) 58 58 89 258
hanna.miszewska@chatakociewia.pl

Cyswllt ar gyfer Slofenia:
Milan Šernek
Dept. of Wood Science and Technology
Rozna dolina, c. VIII/34, 1000
Ljubljana, Slofenia/Republika Slovenija
+386 1 423 11 61 ext. 408
milan.sernek@bf.uni-lj.si

Cyswllt ar gyfer Estonia:
Rene Tonnisson
Tartu Science Park
Riia 181A, Tartu 51014, Estonia
+372 742 8725
rene@ibs.ee

Cyswllt ar gyfer Thuringia:
Ulf-Dieter Pitzing
Handwerkskammer für Ostthüringen,
Umweltzentrum
In der Schremsche 3, D-07407
Rudolstadt, Yr Almaen/Deutschland
+49 (0) 3672 377 180
pitzing@umweltzentrum.de

Yn y newyddion – cystadleuaeth GATE

Rhan-ariennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd


