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Is é Fiontar Choillte an brainse fiontair de Ghrúpa Choillte, a dhéanann iarracht deiseanna nua gnó 
a aithint agus luach a bhaint as bonn leathan sócmhainní an Ghrúpa. Is é atá i gceist ná leasanna 
an Ghrúpa i ndíolacháin talún agus san fhorbairt, i gcrainn teileachumarsáide, fuinneamh in-
athnuaite, Plandlanna Choillte, Crua-adhmaid Éireannacha agus Seirbhísí Oiliúna Sábháilteachta 
Choillte. 

Rinneadh dul chun cinn suntasach in 2010 lenár gcuspóirí straitéiseacha a chur i gcrích i bhFiontar Choillte, 
fiú leis an timpeallacht gheilleagrach a bhí an-dian orainn agus a raibh tionchar mór aici ar ghníomhaíochtaí 
agus ar an bpraghsáil sna margaí díolachán réadmhaoine agus forbartha réadmhaoine.    

 
Fuinneamh Gaoithe 

Rinneadh dul chun cinn mór in 2010 chun ár bplean d’Fhuinneamh Gaoithe a chur i gcrích. Tháinig deireadh 
leis an bpróiseas chun foireann forbartha láidir a chur le chéile le cur leis an bhfoireann saineolaithe atá ann 
cheana féin go hinmheánach, agus ceapadh líon foirne nua, a bhfuil taithí suntasach acu uile sna céimeanna 
forbartha agus tógála de thionscadail feirme gaoithe. 

Le linn 2010 fuarthas cead pleanála i nGleann Chluaise i gContae na Gaillimhe agus i Raheenleagh i 
gContae Chill Mhantáin d’fhorbairtí móra feirme gaoithe. Tá dul chun cinn mór déanta ar iarratais pleanála 
eile do thionscadail fheirme gaoithe i gContae Ros Comáin, Contae Laoise, Contae Chill Mhantáin, Contae 
Chorcaí, Contae na Gaillimhe agus Tiobraid Árann Thuaidh. Tá súil againn freisin tús a chur leis na 
céimeanna luatha den mheasúnú comhshaoil ar thionscadail i gContae Mhaigh Eo níos déanaí i mbliana.

Le linn na bliana chuireamar deireadh lenár scairsheilbh sa tionscadal feirme gaoithe Ghléib Gharbhach i 
gContae Liatroma agus dhíolamar í ina dhiaidh sin lenár gcomhpháirtí Comhfhiontair ESB Power 
Generation.  

Tá an bealach ina ndíoltar na suíomhanna feirme gaoithe fós láidir in anneoin na dúshláin atá roimh na 
forbróirí maidir leis na timpeallachtaí pleanála, rialála agus maoinithe agus an riachtanas atá ann chun 
uasghrádúcháin mhóra a sholáthar don eangach náisiúnta. 
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Forbairt agus díolacháin réadmhaoine 
Cé go raibh cor chun donais sa mhargadh réadmhaoine sholáthair Coillte 50 idirbheart réadmhaoine go 
neasach ar scála athraitheach le linn 2010.  

Leanfar ag aimsiú úsáidí neamhfhoraoiseachta dár dtalamh a bheidh mar chuid lárnach dár straitéis chun 
luach a chur lenár sócmhainn talún.  

 

Teileachumarsáid 

Faoi láthair tá Coillte mar cheann de na príomhghníomhaithe i ngnó na gcrann teileachumarsáide in Éirinn, le 
líonra de níos mó ná 300 suíomhanna crainn ar fud na tíre. Tá ról lárnach ag na crainn seo lena chinntiú go 
bhfuil fáil ar na seirbhísí fóin phóca agus leathanbhanda gan sreang go náisiúnta, agus codanna áirithe is 
iargúlta den tír san áireamh. 

In 2010, rinneadh Fiontar Choillte ionchur ollmhór i dTionscadal Scéime Náisiúnta Leathanbhanda an 
Rialtais trí 104 suíomh crainn nua a chur ar fáil agus c. €4.2 milliún in infheistíocht chaipitiúil. Cuireadh níos 
mó ná 70 suíomh i gcrích in 2010 agus bhí seacht shuíomh breise á dtógáil le linn na chéad ráithe de 2011. 
Tá súil againn go leathnófar go mór sa ghnó seo sa todhchaí toisc go bhfuil na hoibreoirí teileachumarsáide 
ag freagairt don fhás ollmhór atá san éileamh do ghléasanna láimhe cumasaithe don idirlíon. 

 

Le linn 2010 ceapadh Bainisteoir Gnó nua sa réimse seo agus cuireadh tús le “Straitéis Forbartha Gnó 
Teileachumarsáide” a dhréachtú. Beidh an Straitéis seo curtha i gcrích againn go luath in 2011 agus go 
bunúsach, cuirfidh an obair seo an anailís mhargaidh fhothacaíochta agus measúnú ar na deiseanna gnó ar 
fáil chun tacú le hinfheistíocht leanúnach sa ghnó thar an chéad trí go cúig bliana agus sinn ag iarraidh luach 
a bhaint amach as an bhfás sciobtha san éileamh do thoilleadh sonraí. 

 
Bithmhais 

In 2010 bhunaíomar comhpháirtíocht straitéiseach le Sisk/CES mar thoradh ar mheasúnú fairsing den 
mhargadh do dheiseanna bithmhaise sna margaí giniúna cumhachta, teasa agus cumhachta le chéile agus 
teasa. Léirigh an measúnú ar an margadh go soiléir go bhfuil an úsáid is iomchuí, is éifeachtaí agus is cost-
éifeachtúla de phríomh-acmhainn nádúrtha teoranta – bithmhais de thionscnamh na bhforaoisí – sna 
feidhmiúcháin teasa in-athnuaite, áit inar féidir éifeachtúlachtaí de níos mó ná 90% a bhaint amach a bhonn 
seasta. Léiríodh go soiléir inár spriocmhargadh d’oibríochtaí tionscail/déantúsaíochta ar mhórscála gur ghá 
do Choillte agus a chomhpháirtithe an acmhainn a a bheith acu chun réitigh atá go hiomlán comhtháite a 
chur ar fáil, innealtóireacht, soláthar, foirgníocht agus soláthar breosla san áireamh. Tar éis próisis 
mheastóireachta iomaíoch roghnaíodh Sisk/CES mar ár gcomhpháirtithe. 

Tá an chéad conradh do staidéar féidearthachta curtha i gcrích ag an ngnó agus réamh-mheasaimid go 
dtosóidh na hioncaim ag sreabhadh ó go déanach in 2011. Táimid gníomhach agus sinn ag tacú le 
Tionscnamh Teasa In-athnuaite (RHI) chun an tionscal a spreagadh, atá cosúil le samhail a fógraíodh le 
déanaí sa Ríocht Aontaithe.  

Creidimid go gcuireann an chuid seo den mhargadh an deis is fearr ar fáil d’Éirinn chun dul chun cinn 
suntasach a dhéanamh lenár sprioc teasa in-athnuaite tiomanta de 12% a bhaint amach faoi 2020, mar atá 
leagtha amach sa Treoir Eorpach. 

Táimid agus leanaimid ag iniúchadh na ndeiseanna atá ann do Choillte sa mhargadh seo agus tá forbairt 
déanta againn ar mhéid mór de mhaoin intleachtúil ríthábhachtach a bhaineann le raon agus inmharthanacht 
tionscadal forbartha ar mhórscála bunaithe ar ábhar bithmhaise. 
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Carbón 
I mí an Mhárta 2010, d’eagraigh Coillte fóram i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath chun léargas a 
thabhairt ar choincheap do tháirge carbóin chúitimh bunaithe ar an leathnú ollmhór i ngníomhaíochtaí 
foraoiseachta in Éirinn. Bunaithe ar thaighde fairsing ar fud an domhain agus an ról lárnach atá ag 
sócmhainní foraoiseachta reatha na hÉireann chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, creidimid le leathnú 
ollmhór de chlár foraoisithe na hÉireann go bhfuil an deis is mó ann chun éifeachtúlachtaí ár n-astuithe 
carbóin náisiúnta a mhaolú ar bhealach atá cost-éifeachtúil. 

Fuair an togra tacaíocht láidir ó thrasghearradh de phríomh-scairshealbhóirí a d’fhreastail ar an seisiún. 
Rinneadh dul chun cinn ar an obair le linn 2010, le cúnamh ó ghrúpa saineolaithe thar raon discipline san 
earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach agus tá súil againn togra foirmiúil a lainseáil sa chéad leath 
de 2011. 

 

Ionchas 

Leanfaidh na dúshláin sa timpeallacht margaidh agus gnó d’Fhiontar Choillte in 2011.  

Le beagán nó gan aon mhaoiniú nó éileamh d’fhorbairt réadmhaoine, le bunú na Gníomhaireachta Náisiúnta 
um Bainistíocht Sócmhainní (GNBS) agus leis an éiginnteacht atá ann maidir leis an gcaoi leis na 
sócmhainní a bhainistiú faoina maoirseacht, is é is dóichí ná go bhfuil an-éiginnteacht ag baint leis an 
ionchas le beagán gníomhaíochtaí nó gan aon ghníomhaíochtaí sa mhargadh forbartha. 

Mar thoradh ar na praghsanna 
réadmhaoine atá ag titim agus 
ar stádas airgeadas an Rialtais 
ar an iomlán tharla laghdú mór i 
ngníomhaíochtaí sna 
tionscadail infreastruchtúir 
náisiúnta, ag cur deireadh le 
hidirbhearta ceannaigh 
éigeantacha dá réir ónár 
mbealach díolachán agus 
ceaptar go leanfaidh sé seo ar 
aghaidh.  

Cé go bhfuil deacrachtaí 
margaidh ann faoi láthair, tá 
bealaí díolachán a bhaineann 
le talamh agus fuinneamh ag 
Fiontar Choillte go fóill. Tá 

straitéis shoiléir againn chun infheistíocht a dhéanamh agus chun an luach a bhrú inár bpunann Fuinnimh 
Ghaoithe, le cúig iarratas pleanála atá le bheith curth isteach in 2011. 

Sa Teileachumarsáid, tá súil againn an gnó a neartú de bharr an éilimh sciobtha atá ann do thoilleadh sonraí 
atá ag méadú agus de bharr an riachtanais leanúnaigh atá ann chun caighdeán na seirbhísí don ghuth agus 
sonraí a fheabhsú i gceantair tuaithe. 

Leis an éiginnteacht bhreise atá sa mhargadh domhanda tráchtearraí de bhreoslaí iontaise leagtar béim ar 
an gcás gnó atá an-láidir dár réitigh bithmhaise i gcomhar lenár gcomhpháirtithe teicneolaíochta. Tá súil 
againn dul chun cinn mór a dhéanamh san earnáil seo in 2011. 

 

 

 




