
Beth yw menter bwyd
cymunedol?

 

Dyma enghraifft

 

Mae mentrau Bwyd Cymunedol yn ymgysylltu â phobl
leol er mwyn adeiladu cymunedau cryfach drwy fwyd.



Astudiaeth
Achos 



Cefndir ac Amcanion
y Prosiect:
Mae Cae Tân, a ffurfiwyd yn 2015, yn brosiect amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned
ar Benrhyn Gŵyr. Yn ystod yr 8 mlynedd ers sefydlu Cae Tân mae’r ymgysylltu a’r
diddordeb wedi cynyddu. 

Roedd prosiect Cae Tân yn un o’r prosiectau cymunedol blaenllaw a oedd yn cael ei
gefnogi gan gwmni buddiannau cymunedol cydweithredol Gower Power, ac erbyn hyn
mae wedi cael sylw cadarnhaol ar y cyfryngau oherwydd ei bwyslais ar les, cymunedau,
yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Ethos Cae Tân yw dod â gwerthoedd traddodiadol ffermio ar y tir yn ôl ac mae’n rhoi
pwyslais ar gynnyrch lleol yn ei dymor. Mae dylanwad yr archfarchnadoedd wedi golygu
bod ffermio lleol yn anghynaliadwy ar Benrhyn Gŵyr, oherwydd y galw am nifer mawr o
lysiau, sy’n tyfu’n gyflym, ac sy’n cydymffurfio â maint safonol. O ganlyniad, mae
prosesau ffermio wedi mynd yn fecanyddol iawn ac yn gostus. 

Mae Cae Tân a phrosiectau amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned eraill, yn rhoi sylw
i faterion yn ymwneud â’r hinsawdd, yr amgylchedd ac ansawdd pridd, ac maent yn credu
bod llawer o bobl yn rhannu’r gwerthoedd hyn. Arwydd o hyn yw’r cynnydd yn nifer yr
aelodau ac mae’r galw am gynnyrch lleol yn dal i dyfu. 

Mae Cae Tân yn tyfu cynnyrch organig, lleol heb ddefnyddio cemegion, ac yn cyflenwi
cynnyrch i tua 130 o gartrefi bob wythnos, drwy’r flwyddyn gron. Cesglir y bocsys
cynnyrch o ganolfan fwyd leol. 

Mae llwyddiant Cae Tân wedi golygu bod modd cyflogi 4 tyfwr amser llawn. Mae tua 30 o
wirfoddolwyr rheolaidd a darperir hyfforddiant parhaus i dyfwyr newydd bob tymor. 

"Fel un a oedd yn newydd i’r
ardal roeddwn yn chwilio am

lysiau organig, ac roeddwn i wrth
fy modd pan ddois i o hyd i Gae

Tân ar stepen fy nrws."
(Dyfyniad Cyfranogwr)

 



Nododd tîm y prosiect mai eu her gyntaf oedd dod o hyd i dir priodol, yna
ymdrin â’r caniatâd cynllunio i’w ddatblygu. 

Yn ail, mae ariannu’r gwaith sefydlu yn anodd heb gefnogaeth ariannol sy’n
darparu incwm i’r tyfwyr tra maent yn sefydlu. Maent yn dweud:

“Mae angen i chi fod yn gryf a gwthio eich hun ymlaen â’r math
hwn o brosiect. Mae’n ymddangos fel pe bai popeth yn eich erbyn yn
ariannol, ac yn wleidyddol hefyd weithiau, ond rydym yn profi yn y
naill achos a’r llall y gallwn ffynnu. Rydym yn cynhyrchu incwm
da a thrwy ein gwaith cadarnhaol rydym yn ysbrydoli mwy a mwy
o gefnogaeth i Amaethyddiaeth a Gefnogir gan y Gymuned”. 

Y fantais fwyaf yw bod y gymuned yn teimlo ei bod yn cael ei grymuso i reoli ei
systemau bwyd. Maent yn teimlo eu bod yn hybu cynaliadwyedd ac yn
cynyddu bioamrywiaeth yn systemau bwyd Cymru. 

Mae galw mawr am ochr addysgol Cae Tân, sydd o fudd i ysgolion lleol a’r
tyfwyr newydd dan hyfforddiant.

Mae’r effaith gadarnhaol a welir gan y rhai sy’n mynd i Gae Tân yn ymestyn y
tu hwnt i dyfu llysiau; mae lles cymdeithasol, corfforol a meddyliol yr holl
wirfoddolwyr, staff a hyfforddeion yn rhywbeth sy’n cael ei ddiystyru yn aml,
ond mae’n gynnyrch yr un mor hanfodol.

Heriau’r Prosiect a’r Prif
Bethau a Ddysgwyd:

Gwefan

Cae Tan 2016 - Youtube

Sut i Sefydlu CSA -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=szd-AcS7VFE&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=XDy4gt-mR8U&feature=emb_imp_woyt


Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol: 
Hoffai Cae Tân ddatblygu rhaglen hyfforddeion ddwy flynedd wedi’i hariannu a
chefnogi llawer mwy o brosiectau amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned i
ffynnu. 

Maent yn awyddus i wella’r hyn y maent yn ei wneud, gan gynnwys sefydlu
system amaethgoedwigaeth ar un o’u safleoedd, i dyfu ffrwythau i’w haelodau. 

Derbyniodd Cae Tân gyllid yn ystod y tair blynedd gyntaf i dalu cyflogau. Mae
hynny wedi dod i ben erbyn hyn wrth i’r prosiect ddod yn hunangynhaliol yn
ariannol. Er hyn, mae angen codi arian o hyd ar gyfer ochr addysgol y prosiect,
er enghraifft rhyngweithio ag ysgolion lleol a thalu costau hyfforddeion.

"Mae gwirfoddoli yng Nghae Tân wedi bod yn brofiad gwych i mi, yn enwedig
gan mai newydd symud i Abertawe ydw i. Rydw i wedi gwneud ffrindiau da ac
rydw i wedi dysgu cymaint am yr ardal leol ac am dyfu bwyd. Rwy’n mwynhau
bod ar y fferm ac edrych ar yr harddwch naturiol sydd o’i chwmpas."

Dyfyniadau Cyfranogwyr:

"Mae ymwneud â phrosiect Cae Tân yn rhoi cyfle i mi ddefnyddio’r wybodaeth a’r arbenigedd sydd gen i i gefnogi fy
nghymuned a chyfrannu tuag at ei chynaliadwyedd. Yn ogystal, gan fod fy mhrofiad i ym maes garddwriaeth fasnachol a
dylunio tirweddau, rwy’n gallu dal i ddysgu am dechnegau cynhyrchu bwyd a’r posibilrwydd o gynyddu capasiti
cynhyrchiol lleol sy’n mynd i fod yn hollbwysig, heddiw ac yn y dyfodol, er mwyn datblygu gwytnwch lleol a
chydweithrediad rhwng unigolion".



Diolch i Cae Tân am gymryd rhan yn yr

astudiaeth achos hon.

businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy
@bwydadiodcymru


