Strategaeth Gweledigaeth: Diwydiant bwyd môr ffyniannus, hyfyw, diogel a chynaliadwy i Gymru.
Bwyd Môr
Targed: twf cynaliadwy o 30% yn niwydiant bwyd môr Cymru erbyn 2025, yn gyflin ag
Cymru
egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.
Mesur twf cynaliadwy

Cynhyrchu bwyd môr

Perfformiad economaidd

Cynnydd o 30% mewn pysgodfeydd a chynhyrchu
dyframaeth erbyn 2025, tra’n cynnal a gwella
amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag
ecosystemau gweithredol iach.

Cynnydd o 30% mewn trosiant erbyn 2025, a
gefnogir gan ddefnyddio adnoddau yn effeithiol a
chymesur, a gweithlu medrus.

Diogelwch y diwydiant

Cyflogaeth

30%
0

marwolaethau

Dim marwolaethau sy’n gysylltiedig â physgota
erbyn 2020, drwy wneud y gorau o ddiogelwch
a lles cymunedau pysgota.

30%
10%

Cynnydd o 10% mewn cyflogaeth erbyn
2025, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y
cyfoeth a gynhyrchir gan dwf cynaliadwy.

Cyflawni twf cynaliadwy
Amcanion Lefel Uwch
Gweithredoedd
Allweddol

Uchafu perfformiad
economaidd ac amgylcheddol
pysgodfeydd presennol

Sylfaen tystiolaeth gadarn

Blaenoriaethu ymchwil a sefydlu sylfaen tystiolaeth gadarn i:

Blaenoriaethu ymchwil a sefydlu sylfaen tystiolaeth gadarn i :

Sicrhau fod fframweithiau
rheoleiddio a’u dehongliad yn
seiliedig ar dystiolaeth ac yn
addas i’r diben o alluogi twf
cynaliadwy.

• Sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y pysgodfeydd presennol a gwella eu perfformiad
economaidd.

• Hwyluso datblygiad y sector ychwanegu gwerth Cymreig.

Rheoleiddio priodol
Sicrhau fod fframweithiau
rheoleiddio a’u dehongliad yn
seiliedig ar dystiolaeth ac yn
addas i’r diben o alluogi twf
cynaliadwy.

Ehangu cynhyrchu
dyframaeth cynaliadwy

Archwilio cyfleoedd ar
gyfer pysgodfeydd newydd,
cynaliadwy

Ychwanegu gwerth at
bysgodfeydd a chynnyrch
dyframaeth

Gwella diogelwch pysgota ac
atyniad y diwydiant bwyd môr
fel opsiwn gyrfa

• Hwyluso twf cynaliadwyedd dyframaeth yn nyfroedd Cymru.

• Tracio perfformiad economaidd y sector ychwanegu gwerth
Cymreig.

• Galluogi datblygu cynaliadwy o bysgodfeydd newydd yn nyfroedd Cymru.

• Tracio cyflogaeth yn niwydiant bwyd môr Cymru.

• Nodi gwendidau allweddol yn y fframweithiau rheoleiddio presennol a blaenoriaethu ar gyfer
adnewyddu neu ail ddehongli i alluogi twf cynaliadwy pysgodfeydd a dyframaeth Cymru.

• Sicrhau fod rheoleiddio a dehongli yn addas i’r diben i alluogi
twf y sector gwerth ychwanegol a gwella atyniad y diwydiant
bwyd fel dewis gyrfa.

• Parhau i gynyddu dull addasol yn seiliedig ar ecosystemau i bysgodfeydd a rheoli dyframaeth.

Buddsoddiad a thwf busnes

• Adolygu a gwella mynediad i gyfalaf i annog buddsoddi ym mhysgodfeydd a dyframaeth Cymru a’r sector gwerth ychwanegol.

Hwyluso buddsoddi
cynaliadwy a thwf drwy well
mynediad at gyfalaf, cymorth
busnes a hyfforddiant.

• Adolygu a gwella mynediad i gymorth busnes a hyfforddiant i hwyluso datblygu busnesau sy’n gysylltiedig â bwyd môr.

Marchnata a hyrwyddo

• Datblygu gwerthoedd brand bwyd môr Cymru i farchnata a hyrwyddo cynnyrch pysgota a dyframaeth Cymru, a hyrwyddo diwydiant bwyd môr Cymru fel dewis
gyrfa deniadol.

Hyrwyddo ansawdd, tarddle a
chynaladwyedd cynhyrchion
bwyd môr Cymru i wella ei
enw da a gwella mynediad i
farchnadoedd.

Partneriaid Cyflwyno

• Gwella mynediad i gyfalaf
a hyfforddiant i gefnogi
buddsoddi mewn diogelwch
wrth bysgota.
• Gwella mynediad i
hyfforddiant i ddenu
newydd ddyfodiaid.

• Datblygu System Gwybodaeth am y Farchnad ar gyfer cynnyrch pysgodfeydd a dyframaeth Cymru i gefnogi a llywio marchnata a gweithgaredd hyrwyddo ar
raddfa busnes rhyngwladol, cenedlaethol ac yn unigol.

• Diwydiant bwyd môr Cymru, Seafish, Llywodraeth Cymru, Arloesi Bwyd Cymru, Prifysgolion a sefydliadau ymchwil.
• Bydd yr holl bartneriaid cyflwyno a chamau gweithredu yn cadw at y pum egwyddor datblygu craidd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, a bydd
yn anelu i weithio tuag at saith nod lles y Ddeddf; Cymru lewyrchus, Cymru wydn, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynol, Cymru o
ddiwylliant bywiog ac Iaith Gymraeg ffyniannus a Chymru gyfrifol yn fyd-eang.

