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A wyddech chi?

Mae dros 94
o ffermydd gwynt yn

gweithredu yn y DU ar hyn o bryd,
maent yn defnyddio mwy na 1,100 o

dyrbinau, gan ddarparu digon o
drydan ar gyfer 500,000 o

gartrefi

Mae ynni gwynt
yn lleihau gollyngiadau nwy

tŷ gwydr drwy ddisodli’r ynni a
gynhyrchir o danwyddau

ffosil

Mae ynni gwynt
yn un o sawl math o ynni

adnewyddadwy, a’r enghreifftiau
eraill yw ynni’r haul, tonnau,

llanw a biomas

Mae adnoddau
gwynt y DU yn hen ddigon

i gyrraedd y targedau presennol
ar gyfer ynni adnewyddadwy –

20% o drydan y DU erbyn
2020

Y trigolion hynny sy’n
byw agosaf i dyrbinau gwynt
yn aml yw’r bobl fwyaf brwd

o blaid ynni gwynt

Mae lefelau
sŵn o ffermydd gwynt yr

un fath â’r sŵn cefndir a geir
yn y wlad yn ystod y

nos

Mae cynnwys
y gymuned leol ar bob

cam o’r broses o ddatblygu
safle yn allweddol i

lwyddiant

Nid yw natur
ysbeidiol ynni gwynt yn

achosi unrhyw broblemau
technegol. Mae tyrbinau gwynt yn

disodli gweithfeydd ynni confensiynol,
ac nid oes angen cael adnoddau

wrth gefn penodol. 

Nid yw
pob safle’n addas ar gyfer

ynni gwynt, a dylai ardaloedd
dynodedig barhau i gael cryn

ddiogelwch.

Mae 70-90% o bobl yn
cefnogi ynni gwynt mewn
egwyddor ac yn ymarferol

Mae ymgynghori
â sefydliadau gwarchod

natur yn gynnar yn hanfodol i
helpu datblygwyr a chynllunwyr i
sicrhau y caiff y prosiect ei leoli,

ei gynllunio a’i adeiladu’n
briodol



Yn ymarferol, mae cynhyrchu ynni gwynt yn
bwnc dadleuol iawn, yn aml yn ennyn
gwrthwynebiad ffyrnig ar lawr gwlad ac
ymgyrchoedd proffil uchel yn erbyn cynlluniau i
adeiladu datblygiadau newydd. Mae hyn yn
peri problemau sylweddol i gynllunwyr a
swyddogion gwneud penderfyniadau ar bob
lefel o’r llywodraeth wrth iddynt geisio
cydbwyso pryderon lleol dilys gydag anghenion
amgylcheddol a chymdeithasol ehangach.

Er mwyn gwneud penderfyniadau da, mae
angen gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes – yn
seiliedig ar y dystiolaeth wyddonol orau sydd
ar gael. Fel cynghorwyr y Llywodraeth ar
ddatblygu cynaliadwy, rydym am godi
ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r ffeithiau a’r
materion allweddol sy’n ymwneud ag ynni
gwynt, er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu
gwneud eu penderfyniadau eu hunain, ac
ymateb yn unol â hynny.

Mae newid yn yr hinsawdd – wrth i’r blaned
raddol gynhesu – yn gwneud y broses o
ddatblygu ffynonellau glanach yn bwysicach
nag erioed o’r blaen. Mae’n rhaid i arbed ynni
– lleihau’r galw a’n dibyniaeth ar danwyddau
ffosil traddodiadol sy’n parhau i ddarparu’r rhan

fwyaf o’r trydan a gynhyrchir gennym – 
fynd law yn llaw â newid tuag at ynni
adnewyddadwy.

Yn y canllaw hwn, rydym yn ceisio rhoi
atebion awdurdodol i gwestiynau cyffredin am
botensial ynni gwynt. Rydym wedi defnyddio
ymchwil wyddonol genedlaethol a
rhyngwladol, arolygon o farn y cyhoedd – 
a thystiolaeth o agwedd y cyhoedd tuag at
ffermydd gwynt yn yr hirdymor. Os ydych yn
gwrthwynebu ynni gwynt, ein gobaith yw ein
bod yn gallu rhoi rhai ffeithiau i chi i
ailystyried; os ydych yn cefnogi’r syniad efallai
y byddwch am ddangos y llyfryn hwn i’ch
cydweithwyr; os nad ydych yn siŵr, bydd y
wybodaeth hon yn eich helpu i benderfynu.

Lluniwyd y llyfryn o amgylch yr amryw
gwestiynau a ofynnir amlaf am ynni gwynt.
Caiff yr holl faterion yr ymdrinnir â hwy yma
eu hegluro yn fanylach yn adroddiad
cynhwysfawr y Comisiwn ar ynni gwynt: 
‘Wind Power in the DU.’ Gellir lawrlwytho hwn
o’n gwefan yn www.sd-commission.org.uk.
Croesewir eich adborth a’ch sylwadau –
ymwelwch â’n gwe-fforwm ar-lein.

‘Mae’r rhan fwyaf o bobl yn y DU yn cefnogi’r egwyddor o
ddefnyddio gwynt i gynhyrchu trydan. Mae gwynt ar gael am
ddim ac ni fydd byth yn dod i ben. Gall helpu i wneud y broses
o gynhyrchu ynni a diogelu cyflenwad ynni yn agosach atom.’  

Rhagair 
gan Jonathon Porritt, Cadeirydd, Comisiwn Datblygu Cynaliadwy
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Brandon Clements, Rhona Earnshaw
a Phoebe Brown yn troi’r ‘Dancing
Ladies ymlaen yn Ynys Gigha.  

Mae’r llyfryn hwn yn defnyddio ein
hadroddiad cynhwysfawr, 150+ o dudalennau
– Wind Power in the UK – sydd hefyd ar gael
yn  www.sd-comission.org.uk/wind 
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1 Barn pobl ar
ynni gwynt

3 Darparu ynni glân –
rôl ynni gwynt

• Pam bod angen ynni gwynt arnom?

• Faint o ynni gwynt rydym eisoes yn ei ddefnyddio?

• Pam bod y DU yn pennu targedau ar gyfer
cynyddu’r defnydd o ynni adnewyddadwy?

• Beth yw’r targedau hyn o ran ynni
adnewyddadwy?

Costau a manteision
ynni gwynt

• A yw ynni gwynt yn gweithio mewn
gwirionedd?

• Sut y bydd defnydd cynyddol o ynni gwynt yn
effeithio ar fy mil trydan?

2 Pam y caiff ynni
gwynt ei annog

Ffyrdd amgen o leihau
nwy tŷ gwydr

• Oni ddylem ganolbwyntio ar arbed ynni, yn
hytrach na chefnogi ffyrdd newydd o’i gynhyrchu?

• Sut y gall deiliaid tai a busnesau gael rhagor o
wybodaeth am effeithlonrwydd ynni?

• Pam bod y Llywodraeth yn hyrwyddo ynni gwynt
yn hytrach na mathau eraill o ynni
adnewyddadwy?

• Mae tanwyddau traddodiadol fel glo, olew a nwy
wedi ateb y diben yn dda – pam newid?

Cymuned a
chefn gwlad

• Onid yw ffermydd gwynt yn amharu ar y dirwedd?

• Rydym yn wlad fach a dŵr o’n hamgylch – pam na
allwn adeiladu pob fferm wynt yn y môr, allan o’r
golwg?

• Beth sy’n cael ei wneud i leihau effaith weledol
ffermydd gwynt?

• A yw’n wir bod ffermydd gwynt yn swnllyd?

• Onid yw ffermydd gwynt yn arwain at ostyngiad ym
mhrisiau tai?

• A yw ffermydd gwynt yn berygl i adar a mathau eraill
o fywyd gwyllt?

• A yw tyrbinau gwynt yn berygl i awyrennau?

• Sut y mae ffermydd gwynt yn effeithio ar dwristiaeth
ac adfywio gwledig?

Cynnwys y cyhoedd mewn
prosesau cynllunio a datblygu

• Sut y caiff penderfyniadau cynllunio eu gwneud?

• Os rhoddir caniatâd cynllunio, beth fydd yn
digwydd wedyn?

Tudalen 4

5
Tudalen 8

Tudalen 5

Tudalen 5

6
Tudalen 9

7
Tudalen 12

4
Tudalen 6

Cynnwysynni gwynt atebion i’ch cwestiynau



YNNI GWYNT ✓ MANTEISION 

✓ Lleihau gollyngiadau carbon deuocsid a

llygredd aer

✓ Ar gael am ddim – ni fydd yn dod i ben

✓ Dim angen cloddio dan ddaear, na

thyllu amdano

✓ Mae’n ychwanegu at ein diogelwch

tanwydd

✓ Hyblyg – gellir ei gynhyrchu ar y tir ac

ar y môr

✓ Mae technoleg a chynllun yn gwella

drwy’r amser

✓ Daw’n fwy cost-effeithiol wrth i fwy o

ffermydd gwynt gael eu hadeiladu

✓ Costau digomisiynu isel

✓ Gall gyfrannu at adfywio cefn gwlad

✓ Risgiau isel o ddamweiniau difrifol 

✓ Hawdd ei adeiladu ac yn hawdd ei symud

YNNI GWYNT ✘ ANFANTEISION 
✘ Tirwedd ac effaith weledol
✘ Mae cynhyrchu drwy ddefnyddio gwyntyn broses gyfnewidiol (neu’n ysbeidiol) 
✘ Gall gynyddu costau trydan defnyddwyrychydig

✘ Gall sŵn fod yn destun pryder mewnrhai ffermydd gwynt hŷn
✘ Effeithiau posibl ar fywydd gwyllt 

ac ecoleg
✘ Gwrthdaro posibl â radar ac anghenionawyrennau
✘ Effaith ganfyddedig ar brisiau tai a

thwristiaeth

Dengys ymchwil fod teimladau pobl am
ffermydd gwynt yn gysylltiedig â’u profiad
personol ohonynt. Fel arfer, byddant yn dod yn
fwy cadarnhaol a chefnogol unwaith y byddant
ar waith. Cynhaliwyd mwy na 50 o arolygon o
farn y cyhoedd ers agor fferm wynt fasnachol
gyntaf y DU ym 1991. Mae rhai nodweddion
cyffredinol wedi dod i’r amlwg. 

Mae’r rhai sydd agosaf i dyrbinau gwynt yn aml
ymhlith y rhai mwyaf brwd o blaid ynni gwynt. Yn
ddiddorol ddigon, po agosaf y maent yn byw i
dyrbinau, y fwyaf tebygol y byddant yn cefnogi
ynni gwynt. Yn gyson â hyn, dywed y mwyafrif o
ymatebwyr i’r arolygon – yn aml 70-90% – eu bod
yn cefnogi ynni gwynt mewn egwyddor ac yn
ymarferol, yn lleol ac yn genedlaethol. Mae llawer
o bryderon ynglŷn â datblygiadau gwynt yn
tueddu i dawelu ar ôl i’r llafnau rotor ddechrau troi,
gan fod pobl yn seilio’u barn ar brofiad
gwirioneddol yn hytrach nag unrhyw
ragdybiaethau sydd ganddynt. Mae’r broses hon
yn helpu i gynhyrchu agwedd fwy cadarnhaol o
fewn cymunedau yn gyffredinol, ac ymdeimlad o
falchder yn aml yn yr hyn a gyflawnwyd o
ganlyniad i ymgynghori ac ymgysylltu â’r cyhoedd.

O blaid
80%

20%
Yn erbyn

1 Barn pobl ar
ynni gwynt

4 Comisiwn Datblygu Cynaliadwy www.sd-commission.org.uk: cyhoeddiadau, y wybodaeth gymunedol ddiweddaraf a mwy…



Comisiwn Datblygu Cynaliadwy www.sd-commission.org.uk: cyhoeddiadau, y wybodaeth gymunedol ddiweddaraf a mwy… 5

Mae gweithgareddau dynol yn effeithio’n
andwyol ar yr hinsawdd yn fyd-eang. Mae
llosgi tanwyddau ffosil, fel glo, olew a nwy, ar
gyfer cynhyrchu trydan a thrafnidiaeth foduron
yn arwain at ollyngiadau o nwyon tŷ gwydr.
Erbyn hyn, mae mwyafrif llethol o wyddonwyr
ledled y byd yn cytuno ynglŷn ag effaith
gronnol y gollyngiadau hyn – newidiadau byd-
eang mewn tymheredd a glawiad, cynnydd yn
lefel y môr, a newidiadau eithafol yn y tywydd
yn amlach.

Oni chymerir camau i leihau’r gollyngiadau hyn,
bydd ardaloedd poblog iawn yn ne a dwyrain y DU
yn agored i gynnydd yn lefel y môr a bydd
rhannau eraill o’r wlad yn agored i newidiadau
eithafol yn y tywydd. Bydd rhannau mawr o’r byd
– yn cynnwys gwledydd datblygol ar dir isel ledled
Asia – yn dioddef canlyniadau trychinebus.

Mae rhai o’r atebion ynni sydd eu hangen i
leihau gollyngiadau carbon deuocsid i’w cael yn yr
union nodweddion daearyddol y DU ag sy’n ei
gwneud yn agored i effeithiau newid yn yr
hinsawdd. Mae lleoliad y DU ar ymylon cyfandir
Ewrop yng ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd, yn
golygu ei bod mewn lleoliad delfrydol i fanteisio ar
y gwynt, y tonnau a’r llanw i greu ynni glân.

Mae ynni gwynt yn un o sawl math o ynni
adnewyddadwy, a’r enghreifftiau eraill yw
ynni’r haul, tonnau, llanw a biomas (ynni o
goedwigaeth neu gnydau). Un o nodweddion
ynni adnewyddadwy yw ei fod yn ddihysbydd,

2 Pam y caiff ynni
gwynt ei annog

3 Darparu ynni glân –
rôl ynni gwynt

ar gael yn lleol ac nad ydynt yn cynhyrchu
unrhyw ollyngiadau tŷ gwydr niweidiol.

Pam bod angen ynni gwynt arnom?
Gwynt yw un o’r ffynonellau adnewyddadwy
mwyaf cost-effeithiol a datblygedig yn
dechnolegol sydd ar gael yn y DU. Mae’r Adran
Masnach a Diwydiant wedi nodi bod ynni gwynt
at y tir eisoes yn economaidd. Wrth i ffynonellau
ynni glân eraill brofi eu gwerth ymarferol a dod
yn fwy dichonadwy yn fasnachol, efallai y bydd
cynhyrchu ynni gwynt ar y tir yn dod yn llai
pwysig ymhlith yr amrywiaeth eang o ffynonellau
adnewyddadwy.

Faint o ynni gwynt rydym eisoes yn ei
ddefnyddio?
Mae dros 94 o ffermydd gwynt yn gweithredu yn
y DU ar hyn o bryd. Gyda’i gilydd maent yn
defnyddio mwy na 1,100 o dyrbinau, gan
ddarparu digon o drydan ar gyfer 500,000 o
gartrefi. Mae ynni adnewyddadwy fel gwynt ond
yn cyfrif am tua 3% o’r trydan a gynhyrchir ar hyn
o bryd. Yr ardaloedd sydd â’r nifer fwyaf o
ffermydd gwynt yw Cymru, yr Alban, Cymbria a
Northumberland, gogledd Iwerddon a Chernyw.
Nid yw pob fferm wynt yn ddatblygiad ar raddfa
fawr – dim ond un neu ddau dyrbin sydd gan rai
ohonynt.

Ynni adnewyddadwy 3.2%

Mathau eraill o
danwydd 96.8%



Bydd cynyddu ein defnydd o ffynonellau ynni
glân yn gwneud cyfraniad hollbwysig i leihau
effaith newid yn yr hinsawdd. Ond mae’n rhaid
dilyn strategaethau eraill hefyd, drwy roi hwb
i’n heffeithlonrwydd ynni yn bennaf.

Oni ddylem ganolbwyntio ar arbed ynni, yn
hytrach na chefnogi ffyrdd newydd o’i
gynhyrchu?
Mae angen i ni wneud y ddau. Nid yw lleihau
galw’r wlad am drydan y grid cenedlaethol – drwy
arbed ynni, a newid ein hymddygiad pob dydd –
yn rhywbeth ychwanegol dewisol yn yr ymgyrch i
fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn 
effeithiol. Mae’n hanfodol, ac efallai mai hon 
yw’r ffordd fwyaf cost-effeithiol o fodloni ein
rhwymedigaethau i leihau gollyngiadau nwy tŷ
gwydr. Ond mae hefyd yn ofynnol bod pawb yn
cyfrannu – nid gwleidyddion, swyddogion gwneud
penderfyniadau a’r diwydiant yn unig.

Rydym yn gwastraffu tua 40% o’n hynni –
drwy gartrefi sydd wedi’u hinswleiddio’n wael,
offer aneffeithlon a thrwy adael goleuadau,
cyfrifiaduron, setiau teledu arno, er enghraifft, 
pan nad oes eu hangen.

Mae’n rhaid i arbed ynni a chynhyrchu ynni
adnewyddadwy fynd law yn llaw os ydym am
gyflawni targedau ar gyfer lleihau gollyngiadau nwy
tŷ gwydr – yn y DU ac mewn gwledydd eraill.

Sut y gall deiliaid tai a busnesau gael rhagor o
wybodaeth am effeithlonrwydd ynni?
Mae cyfoeth o awgrymiadau ar arbed arian,
cyngor a gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni ar
gael ar gyfer deiliaid tai gan yr Ymddiriedolaeth
Arbed Ynni (www.saveenergy.co.uk), ac ar gyfer
busnesau gan yr Ymddiriedolaeth Carbon
(www.carbontrust.org.uk).

Ffyrdd amgen o leihau
nwy tŷ gwydr

4Pam bod y DU yn pennu targedau ar gyfer
cynyddu’r defnydd o ynni adnewyddadwy?
Mae sawl ffactor yn gyfrifol am y newid tuag at
ynni adnewyddadwy, a phennu targedau ar
gyfer cynyddu ein defnydd ohonynt. Yn gyntaf,
mae gennym dargedau o ran newid yn yr
hinsawdd a lleihau gollyngiadau. Yn ail, mae
cyflenwadau o danwyddau traddodiadol fel olew
a nwy yn dod yn ddrutach, ac mae cyflenwadau
wrth gefn y DU yn lleihau. Mae angen i ni
gryfhau ein diogelwch ynni. Yn olaf, bydd
dyfodiad Cynllun Masnachu Gollyngiadau yr UE
yn golygu bod defnyddio tanwyddau ffosil – yn
arbennig glo sy’n garbon-ddwys – yn llai
atyniadol yn y dyfodol. Y rheswm dros hyn yw
bod pris yn cael ei osod ar ollyngiadau carbon
sy’n rhoi cymhelliant ariannol i wneud llai o
ddefnydd o’r rhain ym mhob proses
ddiwydiannol, yn cynnwys cynhyrchu trydan. 

Beth yw’r targedau ynni adnewyddadwy hyn?
O dan dargedau rhyngwladol y cytunwyd arnynt
ym mhrotocol Kyoto, ac a fabwysiadwyd gan
Senedd y DU yn 2002, mae’r DU wedi addo lleihau
ei ollyngiadau nwy tŷ gwydr 12.5% erbyn 2012 –
o gymharu â lefelau 1990. Mae Llywodraeth y DU
wedi pennu targed uwch iddi’i hun ar gyfer lleihau
lefelau gollyngiadau carbon deuocsid (CO2) – 20%
erbyn 2010 gan ddefnyddio’r un llinell sylfaen.
Carbon deuocsid yw’r ffactor mwyaf sy’n cyfrannu
at newid yn yr hinsawdd.

Ochr yn ochr â’r targedau hyn, ceir gofynion
statudol newydd ar gyflenwyr trydan i
gynhyrchu hyd at 10% o’u hynni o ffynonellau
adnewyddadwy erbyn 2010, a 15% erbyn 2015.
Pennwyd hefyd ‘nod uchelgeisiol’ i gynhyrchu
20% o drydan drwy ynni adnewyddadwy erbyn
2020. Mae Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon
wedi gwneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer
cynyddu eu defnydd o ynni glân, gyda’r Alban yn
anelu at gynhyrchu 40% drwy ynni
adnewyddadwy erbyn 2020.
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Pam bod y Llywodraeth yn hyrwyddo 
ynni gwynt yn hytrach nac ynni
adnewyddadwy arall?
Nid yw’r Llywodraeth yn hyrwyddo un
dechnoleg yn fwy nag un arall. Y rheswm bod
ynni gwynt mor boblogaidd yw oherwydd ei
gost effeithiolrwydd. Yn y tymor byr i’r tymor
canolig, mae’r dewisiadau eraill yn llai atyniadol
i ddatblygwyr.

Roedd ynni trydan dŵr drwy ddefnyddio
argaeau mawr yn boblogaidd cyn y 1960au, yn
arbennig yn yr Alban. Fodd bynnag, golyga’r
problemau cymdeithasol ac amgylcheddol a
achoswyd gan foddi cymoedd a darnau mawr o
dir fod cynlluniau dŵr yn y dyfodol yn debygol o
fod yn llai ac yn seiliedig ar afonydd. Mae ynni’r
haul yn llawer drutach na gwynt heddiw, er bod
ei gost yn lleihau’n gyflym, a gall fod yn
effeithiol iawn o gael ei gynnwys mewn
adeiladau newydd.

Nid yw technolegau ynni llanw a thonnau
mor ddatblygedig â thechnolegau ynni gwynt, er
bod pethau’n edrych yn addawol yn yr hirdymor.

Mae’n debygol mai biomas fydd y ffynhonnell
bwysicaf nesaf, a ddefnyddir ar gyfer tanio

gweithfeydd ynni traddodiadol ar y cyd ac ar
gyfer gweithfeydd ‘biomas yn unig’ llai o faint.
Mae baw ieir, gwellt neu gnydau ynni fel helyg
wedi’u prysgoedio yn enghreifftiau o ddeunydd
biomas. Daw cyfran sylweddol o’r ynni
adnewyddadwy a ddefnyddir heddiw yn y DU o’r
nwy a gynhyrchir gan safleoedd tirlenwi, math o
ynni adnewyddadwy.

Mae tanwyddau traddodiadol fel glo, olew a
nwy wedi ateb y diben yn dda – pam newid?
Mae wedi dod yn fwy anodd dod o hyd i
danwyddau ffosil fel olew a nwy mewn rhai
ardaloedd, ac felly gallwn ddisgwyl i brisiau
barhau i gynyddu yn y dyfodol agos. O ran y
ddau danwydd hyn mae cynhyrchiant y DU wedi
cyrraedd ei uchafbwynt, a bydd yn lleihau o hyn
ymlaen. Mae gan y DU ddigon o lo, ond fel
tanwydd carbon-ddwys mae’n cael yr effaith
fwyaf ar y newid yn yr hinsawdd. Mae llosgi glo
hefyd yn cynhyrchu ‘glaw asid’, sydd wedi
difrodi fforestydd mewn rhai rhannau o Ewrop.
Golyga camau i fynd i’r afael â’r llygredd hwn y
bydd gorsafoedd ynni yn dod yn ddrutach i’w
gweithredu.

Mae’n rhaid i arbed ynni a chynhyrchu
ynni adnewyddadwy fynd law yn llaw
os ydym am gyflawni targedau ar gyfer
lleihau gollyngiadau nwy tŷ gwydr – yn
y DU ac mewn gwledydd eraill.
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A yw ynni gwynt yn gweithio mewn
gwirionedd?
Technoleg ynni gwynt yw un o’r ffynonellau
adnewyddadwy a ddefnyddir fwyaf, sydd fwyaf
datblygedig yn fasnachol ac sy’n cynyddu gyflymaf
yn y DU.

Mae tyrbinau modern yn fwy pwerus a
dibynadwy na phrototeipiau cynharach, gan ddal
mwy o ynni. Gellir hefyd eu hadeiladu’n
gyflymach, ac maent yn haws i’w cynnal a’u cadw
ac yn dawelach. Mae tyrbin gweithredol yn y DU
yn debygol o gynhyrchu ynni defnyddiol am 70-
85% o’r flwyddyn. Fel arfer, mae wedi’i gynllunio i
barhau am 20 mlynedd.

Mae ynni gwynt yn lleihau gollyngiadau nwy
tŷ gwydr drwy raddol ddisodli’r broses o
gynhyrchu ynni drwy lo a dulliau traddodiadol
eraill. Mae Cwmni’r Grid Cenedlaethol wedi
amcangyfrif y gallai 8,000 MW o ynni gwynt
ddisodli tua 3,000 MW o ynni a gynhyrchir mewn
gwaith traddodiadol.

Mae’n rhaid i ni gymryd camau pendant nawr
i sicrhau diogelwch cyflenwadau ynni ar gyfer y
dyfodol, lleihau ein dibyniaeth ar ddeunydd a
fewnforir, a gwella’r amgylchedd lleol a byd-
eang. Mae angen i ni wneud hyn drwy
fabwysiadu nifer o strategaethau cynhyrchu ynni
a fydd, ynghyd ag effeithlonrwydd cynyddol a
llai o wastraff, yn arwain at system drydan
lanach, mwy gwyrdd a diogelach ar gyfer y DU.

Heb orsafoedd newydd, mae cyfraniad ynni
niwclear i gynhyrchu trydan yn mynd i leihau
wrth i’r 14 o orsafoedd ynni presennol gael eu
cau yn ystod y 30 mlynedd nesaf. Cred y
Comisiwn fod llawer lai o fanteision i ynni
niwclear, o ran mynd i’r afael â newid yn yr
hinsawdd, na’r cyfuniad o effeithlonrwydd ynni,
ynni adnewyddadwy a gwres a phwˆ er
cyfunedig – fel y cynigiwyd ym Mhapur Gwyn y
Llywodraeth ar Ynni. At hynny, nododd y
Llywodraeth fod yn rhaid dod o hyd i ateb
derbyniol o ran y gwastraff niwclear presennol
cyn ystyried unrhyw gynlluniau newydd ar gyfer
ynni niwclear. Nid oes ateb o’r fath ar gael ar
hyn o bryd.

Costau a manteision
ynni gwynt

5

Technoleg ynni gwynt yw un o’r
ffynonellau adnewyddadwy a
ddefnyddir fwyaf, sydd fwyaf
datblygedig yn fasnachol ac sy’n
cynyddu gyflymaf yn y DU.
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Mae pobl yn pryderu ynghylch agweddau
gwahanol ar ynni gwynt, yn arbennig mewn
ardaloedd lle y cynigir prosiectau gwynt
newydd. Yn yr adran hon, byddwn yn
crynhoi’r prif wrthwynebiadau a’r pryderon 
a fynegir ac yn disgrifio sut yr ymdrinnir 
â’r rhain.

Onid yw ffermydd gwynt yn amharu ar 
y dirwedd?
Cred rhai pobl fod ffermydd gwynt yn cael
effaith ymwthiol ac annerbyniol ar gefn gwlad.
Cred pobl eraill eu bod yn adeileddau
gosgeiddig, sy’n gwneud i bobl ymfalchïo yn eu
hardal leol – yn wahanol i beilonau trydan, er
enghraifft, yr ydym wedi byw gyda hwy ers
degawdau. Mae’n farn cwbl oddrychol. Yn ystod
10,000 o flynyddoedd, mae tirwedd Ynysoedd
Prydain wedi datblygu o fod yn anialwch ôl-
rewlifol i fod yn dirwedd fyw a chanddi
amrywiaeth ryfeddol, a luniwyd gan ymyriadau
dynol a gweithgarwch economaidd – ac nid
grymoedd naturiol yn unig.

Mae newid yn yr hinsawdd – onid ymdrinnir
ag ef nawr – yn llawer mwy tebygol o gael
effaith ddifrifol ac eang ar y dirwedd yn y tymor
hwy na gweithfeydd gwynt. Bydd ein
parodrwydd i arbed ynni a lleihau ein dibyniaeth
ar ddulliau traddodiadol o gynhyrchu ynni yn
helpu i ddiogelu’r dirwedd ar gyfer cenedlaethau
i ddod i’w ddefnyddio a’i fwynhau.

Rydym yn wlad fach a dŵr o’n hamgylch –
pam na allwn adeiladu pob fferm wynt yn y
môr, allan o’r golwg?
Mae rhai ffermydd gwynt eisioes yn gweithredu
ar y môr a pharheir i adeiladu mwy ohonynt

Mae llawer o bobl yn meddwl tybed beth sy’n
digwydd os nad yw’r gwynt yn chwythu. Y gwir
yw bod system y grid cenedlaethol eisoes wedi’i
chynllunio i ymdopi ag amrywiadau mawr o ran
cyflenwad a galw. Mae’n rhaid i’r system ddelio â
newidiadau cyflym yn y galw – fel yn ystod amser
brecwast neu ar ddiwedd gêm bêl droed ar y
teledu pan ddefnyddir miliynau o degellau ar yr 
un pryd.

Mae Cwmni’r Grid Cenedlaethol wedi
cadarnhau nad yw cynnwys darpariaeth sylweddol
o ynni gwynt yn y system drydan yn debygol o
godi unrhyw heriau gweithredu mawr. Yn wir, nid
oes cyfyngiad technegol ar faint o wynt y gall y
system ei ddefnyddio – yr unig broblem yw cost.

Mae ynni gwynt yn dod yn haws i’w ragweld.
Wrth i’r dosbarthiad o ffermydd gwynt ledu o
amgylch y wlad mae’n annhebygol iawn y bydd
holl ffermydd gwynt y DU yn anweithredol ar yr
un pryd. Er mwyn gwneud iawn am unrhyw
ddiffygion bydd angen rhywfaint o gynnydd yn y
‘gwasanaethau cydbwysol’ a ddefnyddir yn
rheolaidd gan weithredwr y rhwydwaith. Bydd
hyn, a materion fel atgyfnerthu gridiau, yn
ychwanegu ychydig at gost trydan, a eglurir isod.

Sut y bydd defnydd cynyddol o ynni gwynt yn
effeithio ar fy mil trydan?
Gadewch i ni dybio, erbyn 2020, y byddwn wedi
cyflawni nod y Llywodraeth o gynhyrchu 20% o’n
trydan drwy ddulliau adnewyddadwy - a hynny
drwy ynni gwynt yn unig. Os felly, byddai’r gost i
ddefnyddwyr o integreiddio ynni gwynt tua 3.8%
o’r tâl domestig presennol - tua £13 yn
ychwanegol at fil blynyddol cyfartalog yn y DU. Os
caiff manteision amgylcheddol gostyngiad mewn
gollyngiadau carbon deuocsid eu cyfrifo a’u
cynnwys, bydd cost ‘gymdeithasol’ ychwanegol
ynni gwynt yn llai - yn ddim o bosibl.

Cymuned a
chefn gwlad

6
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Naturiol yr Alban wedi datblygu canllawiau i
helpu datblygwyr i sicrhau y caiff cynllun da ei
gynnwys yn eu cynlluniau. Gall awdurdodau
cynllunio wrthod ceisiadau ar gyfer ffermydd
gwynt neu dyrbinau newydd ar sail cynllun
gwael.

A yw’n wir bod ffermydd gwynt yn swnllyd?
Mae’r cyhoedd yn aml yn codi pryderon ynglŷn â
sŵn yn ystod camau datblygu a chynllunio
ffermydd gwynt. Mae tyrbinau gwynt wedi dod
yn dawelach dros y blynyddoedd diwethaf, a
gallwn ddisgwyl y duedd honno i barhau wrth i’r
dechnoleg ddatblygu.

Ystyr sŵn yw unrhyw sŵn nas dymunir, ac i
ryw raddau, bydd bob amser yn dibynnu ar farn
bersonol. Fodd bynnag, mae’n bosibl cynnal
sgwrs normal â rhywun tra’n sefyll o dan dyrbin
heb i neb orfod codi ei lais. Mae defaid a da byw
eraill yn tueddu i barhau i bori ger tyrbinau
gweithredol, yn hytrach na symud i ffwrdd.

Mae lefelau sŵn o ffermydd gwynt yr un fath
â’r sŵn cefndir a geir yn y wlad yn ystod y nos.
Nid oes unrhyw ardal wledig, pa anghysbell
bynnag, yn gwbl dawel am amser hir, ddydd
neu nos. Awyrennau, tractorau a gweithgarwch
amaethyddol eraill, tywydd garw, gwynt yn y
coed, hyd yn oed cŵn yn cyfarth – mae pob un
ohonynt yn creu sŵn.

YN GWEITHIO’N DAWEL BRAF YN ARDROSSAN

‘Mae’r mwyafrif llethol o’r bobl leol wedi
derbyn fferm wynt Ardrossan – yn hytrach na
difetha’r dirwedd, credwn ei bod wedi cael ei
gwella. Mae’r tyrbinau’n drawiadol, yn creu
naws hamddenol yn y dref, ac yn groes i’r
dybiaeth y byddent yn swnllyd, maent yn
gweithio’n dawel braf’ – Y Cynghorydd
Margaret Munn o Androssan, yr Alban 

yno. Mae’r gosodiadau presennol 5-10 cilomedr
o’r lan. Caiff safleoedd newydd yr Adran
Masnach a Diwydiant eu hadeiladu ymhellach
allan ar y môr, hyd at 25 cilomedr o’r tir.
Disgwylir i’r broses o gynhyrchu ynni gwynt ar y
môr wneud cyfraniad mawr i helpu’r
Llywodraeth gyflawni ei tharged ffynonellau
adnewyddadwy ar gyfer 2010.

Ar hyn o bryd, mae’n rhatach adeiladu a
chynnal a chadw ffermydd gwynt ar y tir, felly
mae cymysgedd o weithrediadau ar y tir ac ar y
môr yn debygol yn y dyfodol. Fodd bynnag,
gallai maint y tyrbinau mwy sy’n bosibl ar y môr
wneud  datblygiadau ar y môr yn fwy atyniadol
yn y tymor hwy.

Beth sy’n cael ei wneud i leihau effaith
weledol ffermydd gwynt?
Yr effaith weledol a’r effaith ar y dirwedd yw’r
rhesymau mwyaf cyffredin dros wrthod rhoi
caniatâd ar gyfer ffermydd gwynt newydd.

Gall ffermydd gwynt sydd â llai o dyrbinau ond
rhai mwy o faint fod yn fwy derbyniol yn weledol
na rhai sydd â mwy o dyrbinau ond sy’n llai o
faint. Y duedd ar hyn o bryd ym maes technoleg
ynni gwynt yw adeiladu tyrbinau mwy pwerus,
mwy o faint fel bod angen nifer gyfatebol llai
ohonynt. Mae uchder a nifer y tyrbinau, maint y
llafnau rotor, sut a ble y cânt eu trefnu, a
phresenoldeb adeileddau cysylltiedig, fel llwybrau
mynediad a newidyddion – mae’r holl ffactorau
hyn yn cyfrannu at yr effaith weledol.

Yn amlwg, mae ansawdd y dirwedd oddi
amgylch – a’i bwysigrwydd cenedlaethol neu
ranbarthol – yn ein helpu i bennu sut yr ydym yn
teimlo ynglŷn â thyrbinau gwynt ac i asesu lefel
yr ymyrraeth weledol mewn unrhyw achos
penodol.

Dangoswyd bod cynllun da, sy’n adlewyrchu
sensitifrwydd i’r dirwedd o amgylch, yn gallu
helpu i leihau’r effaith weledol. Mae Treftadaeth
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Onid yw ffermydd gwynt yn arwain at
ostyngiad ym mhrisiau tai?
Gall cais cynllunio ar gyfer fferm wynt effeithio
ar brisiau tai, ond mae’r effaith negyddol yn
lleihau ar ôl amser. Noda tua 60% o syrfewyr
siartredig sydd â phrofiad o drafodion tai ger
ffermydd gwynt eu bod yn effeithio’n andwyol
ar brisiau tai, yn ôl astudiaeth gan Sefydliad
Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Ond bydd
prisiau’n dechrau codi yn gyffredinol, lle bydd y
fferm wynt wedi bod yn weithredol am gyfnod o
ddwy flynedd, yn ôl yr astudiaeth. Awgryma hyn
fod ffermydd gwynt yn dod yn fwy derbyniol
wrth i gymunedau ddod yn gyfarwydd â hwy.

A yw ffermydd gwynt yn berygl i adar a
mathau eraill o fywyd gwyllt?
Newid yn yr hinsawdd yw’r bygythiad mwyaf i
boblogaethau o adar a mathau eraill o fywyd
gwyllt drwy golli cynefinoedd. Fel math
adnewyddadwy o ynni, mae ynni gwynt yn
helpu i wrthbwyso effaith newid yn yr hinsawd.
Yn y lle cyntaf, dylai datblygwyr ynni gwynt
geisio osgoi ardaloedd sy’n sensitif o ran bywyd
gwyllt neu sy’n sensitif yn ecolegol a dewis
safleoedd lle y ceir yr effeithiau lleiaf posibl. Ac
yna dylid nodi’r effeithiau posibl ar adar a
mathau eraill o fywyd gwyllt – a mesurau i
leihau’r rhain – yn yr Asesiad Effaith

Amgylcheddol sy’n ofynnol i lywio’r broses o
wneud penderfyniadau ar bob cynllun prosiect
gwynt pwysig. Mae ymghynghori â sefydliadau
gwarchod natur yn gynnar yn hanfodol i helpu
datblygwyr a chynllunwyr i sicrhau y caiff
prosiect ei leoli, ei gynllunio a’i ddatblygu’n
briodol.

A yw tyrbinau gwynt yn berygl i awyrennau?
Gallai tyrbinau gwynt, o bosib, gael effeithiau
sywleddol a niferus ar radar, hyfforddiant hedfan
milwrol a thelegyfathrebu. Mae’r pryderon hyn
yn effeithio ar gynigion ar gyfer datblygiadau
gwynt ar y tir ac ar y môr. Yn y rhan fwyaf o
achosion, gellir tawelu’r pryderon hyn, ond bydd
ffrwyth y trafodaethau a’r gwerthusiadau
amrywiol sy’n digwydd ar hyn o bryd yn amlwg
yn effeithio ar ba mor gyflym y bydd ynni gwynt
yn ehangu yn y DU.

Sut y mae ffermydd gwynt yn effeithio ar
dwristiaeth ac adfywio gwledig?
Mae llawer o brosiectau gwynt yn helpu eu
cymunedau lleol drwy gynnig swyddi ar gyfer
rheolwyr safleodd, cyfleoedd addysgol ac
ymweliadau i blant ysgol. Mae rhai’n gweithredu
cynlluniau lleol i rannu elw neu mae rhai’n eiddo
i’r gymuned yn gyfan gwbl. Y Baywind Energy
Co-operative yng Nghymbria yw un o’r

…mae’n bosibl cynnal sgwrs normal
â rhywun tra’n sefyll o dan dyrbin
heb i neb orfod codi eich llais.
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enghreifftiau mwyaf llwyddiannus, gyda 1,300 o
randdeiliaid a chwe thyrbin ar ddau safle.

Mae ffermydd gwynt eisoes wedi profi i fod
yn atyniadau ymwelwyr. Ymwelodd 350,000 o
bobl â fferm wynt fasnachol gyntaf y DU yn
Delabole, Cernyw yn ei wyth mlynedd gyntaf.
Nid oes unrhyw dystiolaeth arwyddocaol fod
datblygiad gwynt yn peri i dwristiaid beidio â
dychwelyd i ardal.

Mae profiad wedi dangos bod ffermydd
gwynt yn llawer mwy tebygol o fod yn
dderbyniol yn y tymor hwy lle yr
ymgynghorwyd â’r gymuned leol yn llawn a
lle y buont yn rhan o’r datblygiad o gyfnod
cynnar.

Yr effaith weledol a’r effaith ar y dirwedd yw’r
rhesymau mwyaf cyffredin dros wrthod rhoi
caniatâd cynllunio. Mae polisïau cynllunio ar
gyfer Lloegr a’r Gweinyddiaethau Datganoledig
yn nodi meini prawf llym ar gyfer rhoi caniatâd
cynllunio ar gyfer ffermydd gwynt mewn Parciau
Cenedlaethol ac ardaloedd eraill o’r dirwedd sy’n
ddynodedig yn genedlaethol. Yn yr ardaloedd
hyn, dim ond lle na chaiff amcanion y dynodiad
eu peryglu a lle y bydd manteision
amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn
gwrthbwyso unrhyw effeithiau andwyol
sylweddol y dylid rhoi caniatâd.

Sut y caiff penderfyniadau cynllunio eu
gwneud?
Ar gyfer prosiectau gwynt o dan 50 MW, bydd 
yn rhaid i’r datblygwr wneud cais i gael caniatâd
gan yr awdurdod cynllunio lleol. Yn y rhan fwyaf
o achosion, ystyrir ceisiadau cynllunio gan
swyddogion cynllunio lleol yn gyntaf. Byddant 
yn sicrhau bod y cynigion yn cydymffurfio â
pholisïau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Ar 
ôl astudio Datganiad Amgylcheddol y datblygwr
ymhellach, lle y bo’n briodol, ac ymatebion i’r
ymgynghoriad cyhoeddus ar y cais, byddant 
yn gwneud argymhelliad – a gall y pwyllgor
cynllunio naill ai ei dderbyn neu ei wrthod.

Os bydd y pwyllgor yn gwrthod y cais, gall 
y datblygwr fynd â’i achos at y corff apelio
perthnasol – sydd â’r pwˆ er i wrthod y
penderfyniad lleol er budd cenedlaethol
ehangach. Ar gyfartaledd, mae un o bob tair
apêl yn llwyddiannus.

Caiff prosiectau ynni sy’n fwy na 50 MW 
eu cyfeirio’n awtomatig at yr awdurdod
cenedlaethol perthnasol i’w penderfynu. 
Yr Adran Masnach a Diwydiant sy’n delio â
phrosiectau yng Nghymru a Lloegr a
Gweithrediaeth yr Alban sy’n delio â hwy yn 
yr Alban. Mae yna drefniadau gwahanol yng
Ngogledd Iwerddon.

Os caiff caniatâd cynllunio ei roi, beth fydd yn
digwydd wedyn?
Gall yr awdurdod cynllunio lleol reoleiddio’r
broses o adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt
drwy osod amodau cynllunio neu roi
rhwymedigaethau ar y datblygwr. Fel arfer,
rheoli sŵn a thraffig sy’n mynd yn ôl ag ymlaen
i’r safle, ac i sicrhau y caiff y safle ei adfer pan
na ddefnyddir y tyrbinau mwyach yw diben y
rhain. Efallai y caiff Cynllun Rheoli’r Amgylchedd
ei weithredu, yn dibynnu ar faint, natur a lleoliad
y prosiect.

Cynnwys y cyhoedd mewn
prosesau cynllunio a datblygu
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â’r Gymuned

MOEL MOELOGAN GOGLEDD CYMRU

‘Rhaid i chi ymgynghori â’r gymuned leol.’
Geraint Davies, cyd-sylfaenydd Cwmni Gwynt Teg

Agorodd fferm wynt Moel
Moelogan yn swyddogol ar 31
Ionawr 2003 fel y prosiect
cyntaf o’i fath sy’n eiddo i’r
gymuned yn gyfan gwbl. Caiff
ei rhedeg ar y cyd gan dri
ffermwr yn ardal Conwy,
Gogledd Cymru. Eu nod oedd
datblygu ynni gwynt tra’n
cadw’r buddiant economaidd
yn lleol. Ym 1997, roedd y
ffermwyr defaid a da byw,
Robin Williams gyda 700 erw,
ei frawd Rheinallt Williams
gyda 600 erw a’u cymydog
Geraint Davies gyda 430 erw
sy’n cydffinio â hwy, yn
wynebu gostyngiad o hyd at
75% yn eu hincwm ffermio o
ganlyniad i argyfwng BSE.

Ffurfiodd y tri gwmni
cydweithredol o’r Cwmni
Gwynt Teg ym 1998 i ddod yn
rhan o’r diwydiant ynni gwynt
tra’n parhau i ffermio.

Daeth tua 1500 o bobl i
ddiwrnod agored pan godwyd
y tyrbin cyntaf ym mis Medi
2002, ac ar 31 Ionawr 2003
daeth tua 300 o bobl leol i
arddangosfa gyhoeddus o’r
estyniad a chafwyd ymateb
cadarnhaol gan bawb. Yn sgîl
gwrthwynebiadau a godwyd
yn ddiweddarach gwnaed
newidiadau sylweddol, yn
cynnwys lleihau uchder y
tyrbin o 60 metr i 50 metr a
phedwar newid mawr o 
ran safle.
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Moel Moelogan
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Cafwyd cyllid ar gyfer y
prosiect drwy fenthyciad o
£1.7 miliwn gan Fanc Triodos,
grant Amcan Un o £366,000
gan yr Undeb Ewropeaidd a
benthyciad masnachol o
£460,000. Roedd technoleg
tyrbinau wedi datblygu mor
gyflym rhwng ysgrifennu’r

cais a chael caniatâd cynllunio
nes bod y ffermwyr yn
sylweddoli mai dim ond dau
dyrbin oedd eu hangen arnynt
i gyflawni eu contract gyda’r
NFPA. Gwerthwyd y caniatâd
cynllunio ar gyfer y trydydd
tyrbin i gwmni o’r Almaen,
Energie Kontor, i godi ecwiti.

Enillodd Cwmni Gwynt Teg
Wobr Ashden ar gyfer Ynni
Cynaliadwy ym mis Mehefin
2003, yn bennaf am fod yn
sensitif i anghenion y
gymuned ac anghenion
amgylcheddol.

‘Rhaid i chi ymgynghori â’r gymuned leol. Fe wynebwch sawl rhwystr
yn ystod y broses gynllunio a bydd grwpiau gwrthwynebu lleol yn
dweud mai’r effaith weledol yw’r brif broblem a bod tyrbinau yn
difetha cefn gwlad. Ond credaf fod cefn wlad yn datblygu ac yn cael ei
newid o hyd gan y bobl sy’n byw ac yn gweithio ar y tir.’
Geraint Davies, cyd-sylfaenydd Cwmni Gwynt Teg

‘Wrth gydbwyso’r broses o gynhyrchu ynni cynaliadwy yn erbyn tirwedd
(a ffactorau eraill) mae’n briodol mynd at y mater yn rhesymegol…
credir bod safle Moel Moelogan yn safle datblygu llai sensitif ar 
gyfer tyrbinau gwynt na safleoedd posibl eraill ar gyfer cynllun ar
raddfa debyg.’
Pwynt casgliad 60 Pwyllgor Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Am ragor o wybodaeth: www.ailwynt.co.uk,
www.ashdenawards.org 
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Am ragor o wybodaeth: www.fenland.gov.uk

FENLAND SWYDD GAERGRAWNT

Pryderon ynglŷn â Sŵn

Ym mis Awst 2000,
cyflwynodd datblygwr lleol
gynlluniau i adeiladu 10 uned
ddiwydiannol yn Longhill
Road, March, swydd
Gaergrawnt. Awgrymodd
uwch swyddog cynllunio yng
Nghyngor Dosbarth Fenlands
y gallai’r safle hwn fod yn
addas ar gyfer codi‘r tyrbin
gwynt cyntaf yn y rhanbarth
gwledig mawr hwn.

Cafodd y syniad ei gynnwys
mewn cais cynllunio
diwygiedig, a arweiniodd at
gyfres o wrthwynebiadau gan
y Swyddfa Gartref ar ran
Carchar EM Whitemoor a oedd
tua 300 metr o’r safle tyrbin
gwynt arfaethedig.

Yr ofn oedd y byddai sŵn o’r
tyrbin yn aflonyddu ar y
carcharorion.

Mewn ymateb, cymerodd y
datblygwr – Snowmountain
Investments Ltd (a elwir yn
Snowmountain Enterprises Ltd
bellach) – gamau i sicrhau
gwrthwynebwyr na fyddai
ganddynt reswm dros gwyno
ynghylch y sŵn. Roedd y
rhain yn cynnwys addasu
cynllun y llafnau. Ers i’r tyrbin
ddechrau gweithredu ym mis
Mawrth 2005 cafodd rhai
problemau yn ymwneud â’r
tyrbin yn taflu cysgodion yn
gynnar yn y bore eu datrys. 
Ni chafwyd unrhyw gwynion
ynglŷn â sŵn.

‘Gallwn gadarnhau nad oes unrhyw broblemau
sŵn difrifol yn deillio o’r tyrbin gwynt.’
Llefarydd dros Garchar EM Whitemoo
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Fenland, swydd Gaergrawnt
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BLACK LAW YR ALBAN

Forth, Carluke a Climpy yn
rhan o’r ymgynghoriad
cyhoeddus.

Cysylltodd ScottishPower â
RSPB yr Alban ac eraill yn
rhinwedd gwaith ehangach i
sefydlu Cynllun Rheoli
Cynefinoedd ar gyfer 1,440
hectar o’r safle 1,850 hectar.
Roedd y cynllun yn rhan o’r
amodau cynllunio a atodwyd
i’r caniatâd. Cadwodd RSPB yr
Alban ei hawl i wrthwynebu
bob amser.  Rhoddwyd
caniatâd gan Weinidogion yr
Alban ym mis Chwefror 2004.
Disgwylir cwblhau cam cyntaf
y rhaglen sy’n cynnwys 42 o
dyrbinau erbyn Hydref 2005.

Yn ystod y pum mlynedd
diwethaf, mae ScottishPower
ac RSPB yr Alban wedi bod yn
gweithio gyda’i gilydd i
integreiddio’r broses o wella
cynefinoedd gyda’r gwaith o
ddatblygu ynni gwynt yn
fferm wynt Black Law, sef y
safle ynni gwynt mwyaf a
ganiatawyd yn y DU. Bydd y
safle tir llwyd, sydd hanner
ffordd rhwng Glasgow a
Chaeredin, yn cynnwys 64 o
dyrbinau gwynt, a fydd,
gyda’i gilydd, yn gallu
cynhyrchu 143 MW.

Mae’r safle’n bodloni polisi
cynllunio NPPG6
Gweithrediaeth yr Alban ar

ynni adnewyddadwy, mae
ganddo adnoddau gwynt da
ac mae’n agos i’r cysylltiadau
presennol â’r grid. Mae’n
gymysgedd o lofeydd brig a
gafodd eu hadfer yn wael a
glofeydd brig segur, planhigfa
conwydd fasnachol, gorgors
ddiraddedig a glaswelltir
wedi’i wella. Dengys arolygon
adar nad oes rhywogaethau
penodol yma.

Mae rhanddeiliaid allwedol yn
cynnwys Treftadaeth Naturiol
yr Alban, tri chyngor, pum
perchennog fforest gwahanol
a dwy fferm sy’n rhannu’r
gors, y glaswelltir a’r lofa frig
segur. Roedd cymunedau

‘Yr hyn a gyflawnwyd yma yw cyfuniad o gynhyrchu
ynni adnewyddadwy, adfer gwaith cloddio glo brig
segur a gwella cynefinoedd.’
Stuart Housden, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar yn yr Alban

Ymgynghori, Asesu’r
Amgylchedd a Gwella
Cynefinoedd
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‘Mae Black Law yn amlygu manteision dod o hyd i safleoedd ar
gyfer ffermydd gwynt lle nad oes gwrthdaro buddiannau o ran
cadwraeth. Yr hyn a gyflawnwyd yma yw cyfuniad o
gynhyrchu ynni adnewyddadwy, adfer gwaith cloddio glo brig
segur a gwella cynefinoedd. O gofio nad oedd y fferm wynt
yn fygythiad mawr i adar, ac yn dilyn trafodaethau manwl
rhyngom ni, ScottishPower, y Cynghorau a Threftadaeth
Naturiol yr Alban, rydym gyda’n gilydd wedi sicrhau prosiect
cadarnhaol iawn sy’n dod â manteision amgylcheddol
sylweddol i’r ardal.’
Stuart Housden, Cyfarwyddwr RSPB yr Alban

‘Yn fferm wynt Black Law, bu perthynas waith agos â RSPB yr
Alban yn help mawr i sicrhau manteision sylweddol i nifer o
rywogaethau yn cynnwys ceiliog du’r mynydd, y gylfinir, y
cornicyll, y gïach, y dyfrgi a llygoden y dŵr. Mae fferm wynt
Black Law yn dangos y gall ffermydd gwynt sicrhau
manteision bioamrywiaeth sylweddol i amrywiaeth o
gynefinoedd a rhywogaethau sydd o dan fygythiad ledled 
cefn gwlad.’
Alan Mortimer, Pennaeth Polisïau Ynni Adnewyddadwy, ScottishPower

Am ragor o wybodaeth: www.rspb.org.uk/scotland;
www.scottishpower.com

BLACK LAW YR ALBAN
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Black Law, Scotland
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Mae Greg Britton, sef y Prif
Swyddog Cynllunio erbyn hyn,
yn edrych ymlaen at weld
wyth tyrbin arall yn cael eu
codi ger Gogledd Pickenham,
pentref bach bedair milltir i’r
de-ddwyrain o Swaffham.

‘Y prif wrthwynebydd i’r
cynnig i godi tyrbinau gwynt
yn Norfolk oedd fi. Nid
oeddwn wedi gweld un
erioed ac eithrio mewn
ffotograff ond roeddwn yn
gwybod nad oeddent yn
addas i Norfolk. Mewn
cyfarfodydd  gydag Ecotricity,
fi oedd yr un oedd yn dweud
‘Na’. Fodd bynnag, ar ôl i’r
cais gael ei gyflwyno ac ar ôl
imi ddod yn ymwybodol o

Swaffham yw un o drefi
marchnad mwyaf deniadol
Norfolk, sy’n cynnwys dau o’r
tyrbinau gwynt mwyaf
poblogaidd yn y DU. Mae dros
60,000 o bobl leol ac
ymwelwyr wedi dringo’r 300 o
risiau sydd y tu fewn i dyrbin 1
Swaffham i gyrraedd y llwyfan
wylio unigryw 65m o uchder a
gynlluniwyd gan Foster &
Partners, sydd wedi’i lleoli
islaw’r rhan ganol. Ceir
brwdfrydedd tebyg am
Swaffham 2 yn Sporle Road,
Swaffham. Gyda’i gilydd mae’r
ddau dyrbin yn cynhyrchu
digon o drydan i gyflenwi 75%
o ofynion Swaffham o ran
trydan domestig, gan hybu
cyfanswm ynni gwynt 

Norfolk 30%.
Cafwyd cefnogaeth aruthrol

yn lleol pan gynhaliwyd
cyfarfod ar godi Swaffham 1
ym 1999 gan Ecotricity.
Derbyniodd y Cyngor Dosbarth
saith llythyr yn ymateb yn
swyddogol i’r cynllun – tri o
blaid a thri yn erbyn ac un yn
dweud y gallai fod yn
dderbyniol pe bai’r lliw yn
iawn. Un person nad oedd o
blaid y cynllun oedd Greg
Britton, cyn-Swyddog Cynllunio
Ardal Cyngor Dosbarth
Breckland, a ddaeth i gredu
mewn ynni gwynt ar ôl iddo
ddod yn ymwybodol o faint o
lygredd a gynhyrchir gan
danwyddau ffosil yn y broses o
gynhyrchu trydan. 

‘Y prif wrthwynebydd i’r cynnig i godi tyrbinau gwynt yn
Norfolk oedd fi... ond erbyn hyn rwyf yn cefnogi’r defnydd
o ynni gwynt yn Breckland.’
Greg Britton, Prif Swyddog Cynllunio Cyngor Dosbarth Breckland a chyn- Swyddog Cynllunio Ardal

Y Gymuned yn Cefn
SWAFFHAM NORFOLK

Swaffham, Norfolk
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ogi Ynni Gwynt
SWAFFHAM NORFOLK

faint o lygredd a gynhyrchir
gan danwyddau ffosil wrth
gynhyrchu trydan cefais fy
argyhoeddi fod tyrbinau yn
opsiwn posibl. Gwyliais
Swaffham 1 yn cael ei godi
ac ar ôl iddo gael ei gwblhau
sylwais ei fod yn osgeiddig,
ac yn groes i’m tybiaeth
gynharach, nid oedd yn
amharu ar gymeriad
hanesyddol y dref na’r ardal
o’i hamgylch. Yn amodol ar
yr asesiadau arferol ar gyfer
y math hwn o gais, rwyf
erbyn hyn yn cefnogi’r
defnydd o ynni gwynt yn
Breckland ar gyfer cynhyrchu
trydan.’

Greg Britton, Prif swyddog
Cynllunio Cyngor Dosbarth
Breckland a chyn – Swyddog
Cynllunio Ardal

‘Fe symudais yn ôl i Swaffham ar ôl
bod i ffwrdd am 10 mlynedd ac
roeddwn yn falch iawn o weld y
generadur ar y gorwel… llawer
gwell na thyrrau oeri neu simneiau.’
Paul Dowden, Swaffham 
ar BBC Norfolk Talk

‘Rwy’n hoff iawn o’r ffermydd gwynt
sydd gennym yn Norfolk, maent yn
ychwanegu at yr olygfa. Rwyf wrth
fy modd yn gyrru heibio i’r Eco-
ganolfan yn Swaffham. Mae’n rhaid 
i mi arfau er mwyn syllu arno...
byddwn yn ddigon bodlon byw drws
nesaf i un heb unrhyw broblemau.’
Ron Luton-Brown, Norwich 
ar BBC Norfolk Talk

Am ragor o wybodaeth: www.ecotech.org.uk, www.ecotricity.com
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sy’n eithriadol o dawel – y
mwyaf yn y DU ar hyn o bryd –
erbyn hyn yn rhan annatod o
dirwedd Dagenham.

Mae’r llwyddiant yn
Dagenham yn dilyn
partneriaeth debyg rhwng
Ecotricity a Sainsbury’s yng
nghanolfan ddosbarthu’r siop
gadwyn yn Nwyrain Kilbride,
yr Alban.

Crëwyd parc gwynt cyntaf
Llundain yng Nghanolfan
Diesel Dagenham - yr adeilad
mawr newydd cyntaf ar safle
500 erw Ford yn Essex ers 30
mlynedd. Gyda’r bwriad o
ddangos syniadau yn
ymwneud ag ynni cynaliadwy,
sylweddolodd Ford fod yna
achos busnes da dros
fuddsoddi mewn prosiect
gwynt a allai gyfrannu hefyd
at adfywio’r ardal fel rhan o

becyn o atebion ynni
cynaliadwy.

Roedd yr astudiaethau
dichonoldeb a’r asesiadau
amgylcheddol a gynhaliwyd
gan Ecotricity, partneriaid
prosiect Ford, yn cynnwys
ymgynghoriadau â’r gymuned
leol, y maes awyr lleol a’r
RSPB. Ar ôl tair blynedd o
gynllunio manwl a gwaith
asesu, mae’r tyrbinau Enercon

‘Ni chawsom unrhyw wrthwynebiadau
i’r cynllun. Rwyf yn ymwybodol y bu’r
ymateb i dyrbinau Dagenham yn
gadarnhaol a chânt eu hystyried yn
rhan bwysig o’r broses o adfywio 
Porth Afon Tafwys.’
Martin Knowles, Prif Gynlluniwr, Bwrdeistref Llundain Havering

Prosiectau  
DAGENHAM LLUNDAIN

Dagenham, Llundain
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Gwynt Diwydiannol
DAGENHAM LLUNDAIN

‘Mae’r cynllun hwn wedi gwneud cyfraniad pwysig
tuag at wneud Llundain,  un o ddinasoedd mawr y
byd, yn ddinas fwy cynaliadwy a bydd yn ein
helpu i gyflawni rhai o’r targedau allweddol yn fy
Strategaeth Ynni. Gobeithio y bydd yn annog
sefydliadau mawr eraill i ystyried datblygu
cynlluniau tebyg ar eu safleoedd.’
Ken Livingstone, Maer Llundain

‘Mae ynni gwyrdd Ecotricity yn gwbl gystadleuol
gyda’n rhagolygon o ran prisiau ynni a cheir
manteision anariannol enfawr hefyd; arbedir
miloedd o dunelli o ollyngiadau o orsafoedd ynni
drwy newid ein ffynhonnell drydan i ynni gwynt
yng Nghanolfan Diesel Dagenham.’
Roger Putnam, Cadeirydd Ford ym Mhrydain

Am ragor o wybodaeth: www.ecotricity.com;
www.media.ford.com
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Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu, papur
cwbl ddi-glorin (gydag 80% o wastraff ôl-
ddefnyddwyr) gan ddefnyddio inciau a wnaed
o lysiau a sêl a wnaed â dŵr.

Cynllun gan Positive2
Delwedd ar y clawr: John Frankiss yn Oldshoremore.
Niall Olds, Enviros.
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Rhagor o wybodaeth

Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy 
www.sd-commission.org.uk

Ynni Adnewyddadwy yr Adran Masnach 
a Diwydiant
www.dti.gov.uk/renewables

Cymdeithas Ynni Gwynt Prydain
www.bwea.com

Cymdeithas Ynni Gwynt Ewrop
www.ewea.org

English Nature www.englishnature.gov.uk

Countryside Agency
www.countryside.gov.uk

Treftadaeth Naturiol yr Alban
www.snh.org.uk

RSPB www.rspb.org.uk

Mae’r llyfryn hwn yn defnyddio ein
hadroddiad cynhwysfawr, 150+ o dudalennau
– Wind Power in the UK – sydd hefyd ar gael
yn  www.sd-comission.org.uk/wind 


