
 
 
Byddwn yn helpu i sefydlu a thyfu 
economi bwyd lleol gref. Byddwn yn 
helpu i gynyddu’r amrywiaeth o fwyd 
a gynhyrchir o fewn Bannau 
Brycheiniog ac yn ei gwneud hi’n haws 
i bobl leol brynu bwyd a gynhyrchwyd 
yn yr ardal am bris fforddiadwy er 
budd yr amgylchedd a’r economi leol. 

Y bwyd ei hun, sydd, er mwyn cael ei ystyried yn ‘lleol’, yn gorfod cael ei gynhyrchu 

yn agos at y man y caiff ei fwyta. Mewn cymhariaeth, mae’r dimensiwn economaidd 

yn ymwneud â dadadeiladu cadwynau cyflenwi cyfredol er mwyn cadw cymaint â 

phosibl o’r elw o fewn yr economi leol.

 



BWYD LLEOL 

Pam mae hyn yn bwysig?

Dethlir y Parc Cenedlaethol yn eang fel ardal cynhyrchu 

bwyd fywiog. Gall pobl leol gael gafael ar amrywiaeth o 

fwyd o ansawdd uchel a gynhyrchir yn lleol sy’n cynyddu 

ffyniant a chanlyniadau iechyd yr ardal. 

 

Mae’r ymddiriedolaeth tir 1200 ar waith, yn lesio tir a 

thai i genhedlaeth newydd o gynhyrchwyr bwyd. 

 

Caniateir i rywfaint o hen dir pori adfywio’n naturiol ac 

adfer cynefinoedd lled-naturiol gan fod ardaloedd 

cynhyrchu bwyd yn gallu contractio drwy weithrediad 

dwysedd uwch. Mae da byw yn parhau i fod yn hanfodol 

i reoli tir. 

 

Mae brand Bwyd Bannau Brycheiniog wedi ei ddatblygu 

sy’n gysylltiedig â chynaliadwyedd amgylcheddol a 

chynhyrchion o ansawdd uchel. 

 

 

 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Mae Bannau Brycheiniog yn dirwedd gynhyrchiol, gyda’r rhan 

helaeth o’r tir yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu cig oen a chig 

eidion. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o’r cynnyrch a gaiff ei 

ffermio o fewn y Parc yn cael ei allforio. I’r gwrthwyneb, 

mae’r rhan fwyaf o’r bwyd a brynir yma yn cael ei fewnforio. 

 

Gall cadwynau cyflenwi bwyd fod yn fawr, mae’r rhan helaeth 

o’r bwyd sydd ar werth mewn archfarchnadoedd 

cenedlaethol wedi ei hyperbrosesu ac ychydig iawn a gaiff 

cynhyrchwyr y cynnyrch sylfaenol (cig oen, cig eidion neu 

laeth) eu talu am eu hymdrechion gan archfarchnadoedd sy’n 

gosod prisiau. Mewn rhai amgylchiadau, gall hyn orfodi mwy 

o gynhyrchwyr i dorri costau (er nid hwn o reidrwydd yw’r 

darlun a welwn yn y Parc diolch byth), ac mae hyn, yn ei dro, 

yn gysylltiedig ag effeithiau amgylcheddol. Mae cost carbon 

sylweddol hefyd o ran cludo bwyd dros bellteroedd maith ac 

effeithiau iechyd sy’n gysylltiedig â deietau hyperbrosesu. 

 

Er mwyn torri’r gylchred negyddol, dylai’r maes cynhyrchu 

bwyd arallgyfeirio i alluogi’r ardal i gynhyrchu mwy o’r bwyd 

sydd ei angen ac mae’n rhaid i gynhyrchwyr bwyd gael 

cyfleoedd i werthu eu cynnyrch yn lleol yn uniongyrchol i 

ddefnyddwyr er mwyn sicrhau bod cynhyrchiad o’r fath yn 

economaidd hyfyw, yn cyflwyno buddion lleol ehangach, yn 

cynhyrchu llawer llai o allyriadau nwyon tŷ gwydr ac yn dal a 

storio mwy o garbon. 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Mae’r APC yn un partner o fewn y Gweithgor 1200. Eu 

gweledigaeth uchelgeisiol yw cael mynediad i 1200 erw o dir 

ledled Sir Fynwy a’r Parc er mwyn trosglwyddo i wahanol 

fathau o ffermio, gan gynnwys y model Gardd Farchnad. 

Llawer o gynnyrch, cyflogaeth uchel ac yn broffidiol.

 

Y dyhead yw sefydlu ymddiriedolaeth tir er mwyn diogelu a 

rheoli’r tir hwn a’i lesio i genhedlaeth newydd o ffermwyr a 

garddwyr i danio’r trawsnewidiad mewn cynhyrchu bwyd. 

Bydd tir o’r fath yn cael ei ffermio gan ddefnyddio prosesau 

atgynhyrchiol ac yn cynnwys cynnydd net mewn storio carbon. 

Bydd rheoli maethynnau yn rhan greiddiol o athroniaeth y 

prosiect.  

 

 

 

 

Yn gysylltiedig â hyn mae sefydlu rhwydwaith masnachu 

uniongyrchol a fydd yn galluogi pobl i gysylltu â’r 

cynnyrch lleol, gan gynnwys datblygu brand Bwyd y 

Bannau. 

 

Bydd y Cynllun Cyflenwi Lleol yn cynnwys polisi galluogi 

sy’n cefnogi datblygiadau tai sydd ynghlwm wrth 

weithgarwch amaethyddol/garddwriaethol newydd. 

 

 

Byddwn yn monitro erwau’r tir o fewn rheolaeth 

Ymddiriedolaethau Tir 1200. 

Byddwn yn monitro’r amrywiaeth o fwydydd a’r maint a 

gynhyrchir gyda’r nod o weld cynnydd yn y ddwy elfen. 

Byddwn yn monitro cynnwys carbon priddoedd mewn 

daliadau ymddiriedolaeth tir 1200 gyda’r nod o weld 

cynnydd yn swm y carbon a gaiff ei ddal a’i storio. 
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