
 
 

 

CWESTIYNAU CYSON MORLAIS 

 

Pwy yw Menter Môn a beth yw Morlais? 

Sefydlwyd Menter Môn yn 1996 yn fenter gymdeithasol nid er elw. Mae’n 

gweithredu ar draws gogledd Cymru i gyflawni amrywiol brosiectau adfywio, 

amgylcheddol a diwylliannol er budd cymunedau lleol. Trwy weithio mewn 

partneriaeth gyda llywodraeth, y trydydd sector, busnes ac unigolion, mae Menter 

Môn yn denu arian o wahanol ffynonellau er mwyn ychwanegu gwerth a 

chyfrannu at greu dyfodol cynaliadwy. Dros y 22 mlynedd diwethaf, mae Menter 

Môn wedi datblygu perthynas â chymunedau, cyllidwyr a phartneriaid sydd wedi 

arwain at gyflawni prosiectau ar draws ystod o sectorau gyda chyfanswm gwerth o 

£70 miliwn o ffynonellau gan gynnwys cyllid Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. 

Mae rhagor o wybodaeth am Menter Môn ar gael yma. 

Prosiect ynni llif llanw Menter Môn yw Morlais. Pwrpas y prosiect yw datblygu Parth 

Arddangos Gorllewin Ynys Môn’ oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Cybi. Mae gan 

Morlais y potensial i sicrhau bod Môn ar flaen y gad o ran cynhyrchu trydan 

adnewyddadwy carbon isel. 

 

Beth yw Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn? 

Sicrhaodd Menter Môn brydles 45-mlynedd gan Stad y Goron ar gyfer “Parth 

Arddangos Gorllewin Ynys Môn” yn 2014. Sefydlwyd Morlais gan Menter Môn i reoli'r 

brydles yma ac i sicrhau budd lleol i Ynys Môn o ddatblygiad ynni morol. 

Mae Parth Arddangos Gorllewin Ynys Môn yn un o nifer o amgylch y Deyrnas 

Unedig sydd wedi'u dynodi gan Stad y Goron mewn ymgais i annog a chyflymu 

datblygu technoleg yn y sector hwn. Mae pob un o'r parthau wedi eu dewis 

oherwydd eu bod yn cynnig potensial ynni tonnau a llanw priodol, yn ogystal â 

mynediad i'r seilwaith angenrheidiol, gan gynnwys porthladdoedd a grid trydan. 

Dewiswyd Parth Ynys Môn am ei adnodd llanw cryf. Bydd Menter Môn yn rheoli ac 

yn is-osod ardaloedd o fewn y Parth i ddatblygwyr trawsnewidyddion ynni llif llanw i 

weithredu eu dyfeisiau yno ar raddfa fasnachol. 

 

Beth sy’n cael ei gynnig ar gyfer y parth? 

Y cynnig ar gyfer Morlais yw datblygu'r isadeiledd angenrheidiol i alluogi defnyddio 

technoleg llif llanw i gynhyrchu trydan. Mae'r isadeiledd yn cynnwys cysylltiadau 

ceblau, is-orsaf ar y lan, llwybr cebl tanddaearol ac is-orsaf i gysylltu gyda’r grid. 
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Bydd Morlais yn darparu parth arddangos ar gyfer technoleg llanw gyda’r 

caniatâd perthnasol wedi ei sicrhau ar gyfer gosod, profi a rhoi dyfeisiau ynni'r llanw 

ar waith ar raddfa fasnachol. Yn ogystal ag isadeiledd, bydd hefyd yn sicrhau 

llwybr ar gyfer y datblygwyr at y cyswllt grid. 

Morlais fydd perchennog a rheolwr yr isadeiledd – mae hyn yn cynnwys ceblau, 

cyswllt â'r grid ac is-orsafoedd ar y lan. Bydd datblygwyr yn denantiaid i Morlais, ac 

yn talu am yr hawl i ddefnyddio’r safle a'r offer. 

Mae gan Morlais y potensial dros amser i allu cynhyrchu hyd at 240MW o drydan. 

 

Beth yw ynni llif llanw? 

Llif y llanw yw’r hyn sy’n digwydd wrth i rymoedd disgyrchiant yr haul a’r lleuad 

symud y moroedd o gwmpas y ddaear. Drwy osod dyfeisiau ynni llanw yn y môr, 

gallwn ddal egni'r cerrynt i gynhyrchu trydan. Oherwydd natur y llanw, mae 

cynhyrchu ynni yn y ffordd yma yn sicrhau ffynhonnell ynni adnewyddadwy, 

carbon isel dibynadwy.  

 

Mae gan Gymru, ac Ynys Môn yn benodol, rai o'r adnoddau llanw gorau yn Ewrop. 

 

Mae’r sector ynni'r llanw yn esblygu yn gyflym ond nid yw wedi cyrraedd yr un 

aeddfedrwydd â’r sector ynni gwynt. Mae datblygwyr yn awyddus felly i allu profi a 

defnyddio eu dyfeisiau ar raddfa fasnachol mewn parth fel Morlais. 

 

Mewn mannau eraill mae dyfeisiau llif llanw yn cael eu profi yn unigol e.e. yn 

Orkney yn yr European Marine Energy Centre (EMEC). Mae safleoedd eraill yng 

Nghymru hefyd ble mae ynni llanw yn cael ei ddatblygu e.e. Sir Benfro ac oddi ar 

arfordir Pen Llŷn. Yr hyn sy'n gwneud Morlais yn unigryw yw ei fod yn cael ei redeg 

gan fenter gymdeithasol trydydd sector er budd lleol. 

 

Pa fath o ddyfeisiadau fydd yn cael eu defnyddio ar gyfer Morlais? 

Mae'r prosiect yn ymwneud â gosod gwahanol ddyfeisiau yn y parth arddangos. 

Mae hyn yn cynnwys dyfeisiau wedi'u hangori i wely'r môr, yng nghanol y dŵr yn 

ogystal ag arnofio ar yr wyneb. Wrth i dechnoleg ynni llanw ddatblygu, felly hefyd y 

math o ddyfais sy'n cael ei weithredu fel rhan o Morlais. 

 

Rydym yn gweithio gyda datblygwyr o wahanol fathau o dechnolegau. Am restr 

lawn o'r partneriaid rydym yn gweithio gyda nhw, ewch i'n gwefan 

www.morlaisenergy.com. 

 



 
 

 

 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Morlais a chynllun Minesto? 

Mae Morlais yn brosiect ar wahân i Minesto, er bod y ddau brosiect wedi'u lleoli 

oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Cybi. Bydd gan Minesto uchafswm cynhyrchu o 

80MW - bydd gan Morlais, yn amodol ar ganiatâd, y gallu i gynhyrchu hyd at 

uchafswm o 240 MW o drydan. Mae Minesto yn eiddo i ac yn cael ei redeg gan 

gwmni o Sweden, mae Morlais yn brosiect Menter Môn. 

 

Beth yw’r potensial am fudd cymunedol o ganlyniad i Morlais? 

Mae Menter Môn wedi ymrwymo i sicrhau’r budd cymunedol mwyaf posib o 

brosiect Morlais, ac yn credu y bydd yn ffynhonnell refeniw cynaliadwy i’r dyfodol  y 

gall ei fuddsoddi mewn prosiectau eraill lleol. Mae manteision cymunedol ac 

ehangach eraill yn cynnwys: 

• Datblygu cadwyn cyflenwi i alluogi busnesau lleol i fanteisio ar y 

cyfleoedd economaidd a chefnogi swyddi yn yr ardal 

• Denu buddsoddiad newydd i Ynys Môn 

• Sefydlu arbenigedd ar gyfer ynni llanw yng ngogledd Cymru 

• Sicrhau ffynhonnell ynni adnewyddadwy a dibynadwy ar gyfer yr ardal 

• Cyfrannu at darged Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru di-garbon  

 

Sut fedrai gymryd rhan? 

Mae ymgysylltu'n gynnar ac yn barhaus â'r gymuned yn ganolog i’r ffordd y mae Menter 

Môn yn ymdrin â phob prosiect. Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig ar gyfer Morlais 

ac mae rhaglen helaeth o ymgynghori gyda’r gymuned wedi cael ei rhoi ar waith. 

Mae Menter Môn wedi gweithio am  gyfnod dros nifer o flynyddoedd gydag arbenigwyr a 

rheoleiddwyr, a chyda mewnbwn gan y gymuned i ddatblygu'r ffordd gorau ymlaen ac i 

wireddu potensial y safle. Mae'r prosiect wedi'i lywio gan Asesiad Effaith Amgylcheddol 

cynhwysfawr sy'n defnyddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael, gyda mewnbwn sylweddol 

gan gyngor rheoleiddwyr ac arbenigwyr. 

Mae Morlais wedi ymgysylltu trwy godi ymwybyddiaeth, cyfathrebu a rhannu gwybodaeth 

am y prosiect. Mae sicrhau cyfleoedd i'r cyhoedd, rhanddeiliaid a grwpiau diddordeb eraill 

rannu barn a chymryd rhan we di bod yn holl bwysig. 

Hyd yma cynhaliwyd pedwar diwrnod gwybodaeth cyhoeddus yn lleol gan roi cyfle i bobl 

wneud sylwadau ar gynigion, rhannu eu barn a siarad â'r tîm am bryderon. Mae 

digwyddiad galw heibio ychwanegol ar gyfer Bae Trearddur ar gyfer y 30ain o Orffennaf 

rhwng 16:00 a 19:00. Bydd Morlais hefyd yn bresennol ar stondin Menter Môn yn Sioe Môn, 



 
 

 

ac mae’r tîm wedi mynychu digwyddiadau a chynadleddau yn lleol ac ar lefel 

genedlaethol i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid ar Morlais. 

Mae hi dal yn bosib cwblhau holiadur Morlais sydd ar gael ar-lein yn 

www.morlaisenergy.com. 

 

Beth fydd effaith gweledol y prosiect? 

 

Mae Menter Môn yn ymwybodol iawn o bwysigrwydd tirwedd a morlun Ynys Cybi 

ac Ynys Môn i gymunedau lleol ac ymwelwyr. Rydym wedi cydnabod o'r cychwyn 

bod y morlun a’r tirlun lleol yn sensitif ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr. 

 

Mae Asesiad Effaith Gweledol a Thirwedd (SLVIA) manwl wedi cael ei wneud er 

mwyn deall effeithiau'r prosiect yn llawn. Mae hyn wedi cynnwys ymgynghori yn 

helaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn i lywio'r dull o asesu a 

chynllunio'r prosiect. 

 

Mae cynigion ar gyfer Morlais wedi esblygu o ganlyniad i ymgynghori â chyrff 

statudol fel Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â'r gymuned 

yn lleol a grwpiau diddordeb eraill. 

 

Mae Menter Môn yn cynnig nifer o fesurau i helpu i leihau effeithiau, gan gynnwys y 

ffordd y mae’n berthnasol i’r morlun, y tirwedd ac effaith gweledol y prosiect. Mae'r 

rhain yn cynnwys cyfyngu'r rhan fwyaf o’r elfennau a all fod yn weladwy i ran 

ddeheuol parth Morlais, yn ogystal ag osgoi gosod dyfeisiau llanw ar yr wyneb o  

fewn 1km i'r arfordir. 

 

Ar pa gam y mae’r prosiect? 

 Er mwyn cael caniatâd i ddatblygu a gweithredu parth arddangos Morlais bydd 

Menter Môn yn gwneud cais i Lywodraeth Cymru o dan y Ddeddf Trafnidiaeth a 

Gwaith. Bydd cais hefyd yn cael ei wneud i dîm Trwyddedu Morol Cyfoeth Naturiol 

Cymru am drwydded forol dan Ddeddf Mynediad Morol a Mynediad i'r Arfordir 

2009. Bydd y ddwy broses yn rhedeg ochr yn ochr â'i gilydd. 

Bydd y cais am ganiatâd yn cael ei gyflwyno cyn yr hydref eleni ac mae disgwyl 

penderfyniad gan weinidogion Cymru erbyn diwedd 2020 / dechrau 2021. 

Ers i Menter Môn sicrhau les gan Stadau'r Goron, mae'r tîm wedi bod yn gweithio 

gydag arbenigwyr ac mewn ymgynghoriad â Chyfoeth Naturiol Cymru, y gymuned 

a grwpiau diddordeb eraill er mwyn cael cydbwysedd rhwng gwireddu'r safle fel 

parth ynni'r llanw a mynd i'r afael ag unrhyw bryderon yn fuan. 

Fel rhan o'r broses paratowyd Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (AEA), yn seiliedig ar 

sgôp gwaith y cytunwyd arno gyda Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru a 



 
 

 

mewnbwn gan gyrff statudol eraill. Mae arbenigwyr annibynnol hefyd wedi'u 

comisiynu i gynnal astudiaethau manwl i ddeall effeithiau posib y prosiect yn ystod 

pob cam. 

 

Pa astudiaethau a gynhwyswyd yn rhan o'r Asesiad Effaith Amgylcheddol? 

• Ansawdd gwaddod a dŵr morol 

• Treftadaeth naturiol, ecoleg benthig, mamaliaid morol, pysgod a physgod 

cregyn, adareg, ecoleg ddaearol ac arfordirol 

• Morlun a thirwedd 

• Llongau a mordwyo 

• Archeoleg a threftadaeth ddiwylliannol 

• Twristiaeth a hamdden 

Yn ddibynnol ar ac yn dilyn derbyn caniatâd, bydd y ffocws wedyn ar yr hyn sydd 

ei angen i roi’r datblygiad ar waith. Bydd hyn yn cynnwys ystyried beth sydd angen 

cael ei gyflawni cyn i’r gwaith gychwyn, er enghraifft cael cymeradwyaeth ar gyfer 

y dulliau adeiladu a monitro amgylcheddol. 

 


