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Foraois Choillte 

 

Déanann Foraois Choillte bainistíocht ar gach gné de ghnó foraoiseachta an Ghrúpa. Áirítear leis 
seo bunú plandálacha, sábháil, díolacháin agus margaíocht adhmaid, bainistíocht áineasa agus 
comhshaoil agus seirbhísí foraoiseachta a sholáthar d'fheirmeoirí agus d'úinéirí talún eile. 

D’éirigh go maith le Foraois Choillte in 2010. Bhí díolacháin láidre de lomáin chruinne sa chéad leath den 
bhliain ach tháinig meath ar an éileamh de réir mar a d’imigh an bhliain ar aghaidh agus mar thoradh air seo 
díolacháin lomán sábhadóireachta agus laín adhmaid ba ea 2.26 milliún m3, laghdú 6% i gcomparáid le 
2009. Bhí praghsanna do lomáin shábhadóireachta 46% níos airde ar an meán i gcomparáid le 2009, a bhí 
mar an bhliain ba mheasa do Choillte do phraghsanna lomáin. D’eascair na harduithe sna praghsanna as 
díolacháin níos fearr ná mar a bhí réamh-mheasta d’adhmad sáfa foirgníochta ag ár gcustaiméirí muilte 
sábhadóireachta i margadh na Ríochta Aontaithe. Mar sin féin, laghdaigh an t-éileamh do lomáin agus na 
praghsanna go mór sa dara leath den bhliain. Bhí díolacháin láidre sa laíon adhmaid i rith 2010 a léirigh go 
raibh éileamh láidir do shnáithín sna margaí painéil adhmaid agus fuinnimh. D’allmhairíomar laíon adhmad ó 
Albain chun an t-éileamh atá méadaithe a chomhlíonadh.  

Le linn 2010 leanamar ag obair go dlúth lenár gcustaiméirí muilte sábhadóireachta chun úsáid adhmad na 
hÉireann a chur chun cinn sa Ríocht Aontaithe, ag imeachtaí ar nós an seó Best Build in Birmingham. 
Chuireamar leis an mbealach ina ndéanaimid cumarsáid agus idirbheartaíocht lenár gcustaiméirí muilte 
sábhadóireachta nuair a lainseálamar eislíon, ag cur rochtain fheabhsaithe ar fhaisnéis ar fáil do 
chustaiméirí. 

Le linn na bliana chuireamar réamhaisnéis de lomáin chruinne i gcrích a bheidh ar fáil ónár bhforaoisí sa 
tréimhse 2011-2015 agus a chuirfear í in iúl don tionscal. Leanamar ag díriú ar shraitheanna ioncaim nua a 
fhorbairt. Sampla den nuálaíocht sa réimse seo ba ea an chéad chonradh tráchtála a chomhlíonadh d’fhuíll 
foraoise cuachta le húsáid i nginiúint fuinnimh.  

Chuireamar díreach os cionn 6,000 ha d’fhoraoisí, trí athfhoraoisiú agus plandálacha nua do chliaint 
phríobháideacha. Thógamar agus rinneamar uasghrádú ar níos mó ná 250km de bhóithre foraoise. 

Ba cheann de na blianta ba mheasa ar na taifid í 2010 do thinte foraoise le 800 ha go neasach d’fhoraoisí 
Choillte le linn na bliana. Lainseáladh dianfheachtas feasachta chun rabhadh a thabhairt do dhaoine maidir 
leis na dainséir a bhaineann le tinte foraoise agus fásra atá ag dó. Rinne foireann Choillte, ár gcomharsana 
agus na seirbhísí éigeandála iarrachtaí móra maidir leis seo. Tá buíochas ag dul do gach duine a raibh 
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bainteach, agus gan an tacaíocht ó gach duine bheadh i níos mó foraoise marbh de bharr na dtinte. 
Leanamar ag cur feabhais ar bhainistíocht ár gcóras pleanála dóiteáin le naisc níos fearr chuig an nGarda 
Síochána agus Óglaigh na hÉireann le linn na bliana. 

 
Áineas 

Is é Coillte an soláthraí is mó d’áineas amuigh faoin aer in Éirinn le líon measta de 18 milliún cuairt ar ár 
bhforaoisí gach bliain agus luach measta de €100m go neasach do na húsáideoirí. Déanaimid bainistíocht ar 
10 bpáirc foraoise agus ar níos mó ná 150 suíomh áineasa agus ar níos mó ná 50% de na bealaí fánaíochta 
fad-achair easbhóthair náisiúnta ar fad.   

Cé go raibh timpeallacht eacnamaíoch dúshlánach ann d’éirigh le Coillte níos mó ná €1m a fháil i maoiniú 
seachtrach chun tacú leis an tseirbhís áineasa ar fud an chomhlachta, go príomha ón Roinn Gnóthaí Pobail, 
Comhionannais agus Gaeltachta, ón gComhairle Spóirt agus trí obair Chomhpháirtíocht Shléibhte Bhaile 
Átha Cliath. 

In 2010 eagraíodh an líon is mó imeachtaí riamh ar fud na tíre don Lá Conairí Náisiúnta, faoi threoir Choillte, 
chun líonra na gconairí iontacha atá ann le go mbainfidh daoine taitneamh astu a chur chun cinn. Bhí 20,000 
duine go measta rannpháirteach sa spraoi. Na comhpháirtithe atá againn don imeacht ná an Roinn Gnóthaí 
Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, Oifig na ngConairí Náisiúnta den Chomhairle Spóirt agus Fáilte 
Éireann, chomh maith le Líonra Rochtana agus Gníomhaíochtaí na Tuaithe i dTuaisceart Éireann.  

I mí Dheireadh Fómhair lainseáil Coillte Bealach Shléibhte Bhaile Átha Cliath go hoifigiúil. Ba é seo an 
bhuaic de dhá bhliain oibre ag Comhpháirtíocht Shléibhte Bhaile  Átha Cliath chun forbairt a dhéanamh ar 
chonair a nascann Tamhlacht, bruachbhaile in iarthar Bhaile Átha Cliath le Seanchill san oirthear trí chonair 
43 km trasna Shléibhte Chill Mhantáin.  

Le linn 2010 d’fhógair Coillte freisin an chéad chonair shaintógtha do rothair sléibhe i Sléibhte Bhaile Átha 
Cliath, a chuirfidh leis na háiseanna den scoth atá againn cheana féin i mBaile na Stua i gContae Chill 
Mhantáin, Bealach Abhra ar theorainn Luimnigh agus Chorcaí agus Doire Abhra i gContae na Gaillimhe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhshaol 

Ó 2001 i leith tá deimhniú déanta ag an gComhairle Maoirseachta Foraoise (FSC) go bhfuil ár bhforaoisí á 
mbainistiú go freagrach agus i gcomhréir le critéir shóisialta, chomhshaoil agus eacnamaíocha. 

Déanann Coillte bainistíocht ar 15% dá eastát do chaomhnú an dúlra agus don bhithéagsúlacht go príomha 
agus in 2010 chuireamar leis an gclú atá againn sa réimse seo trí thionscadal LIFE eile atá maoinithe ag an 
EU a dhaingniú. Is é atá sa tionscadal seo ná an tionscadal portaigh ardaithe is mó in Éirinn agus an ceathrú 
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tionscadal LIFE den AE atá á bhainistiú ag Coillte, éacht ar leith in Éirinn. Tá an tionscadal portaigh ardaithe 
seo ag tógáil ar an obair atá déanta cheana féin le ceithre bliana anuas chun bratphortaigh agus portaigh 
ardaithe a athshlánú.  

Le linn 2010 bhain Coillte Gradam Cruinneoige Fuinnimh de bharr a Thionscadail maidir le Gnáthóga 
Coillearnaí Dúchasacha a Athshlánú atá tar éis 550 ha de ghnáthóga coillearnaí dúchasacha uathúil a 
athshlánú ar naoi suíomh ar fud na tíre. Ó dheireadh na bliana cuireadh in iúl dúinn gur roghnaíodh an 
tionscadal seo mar cheann den 19 tionscadal Dúlra LIFE is Fearr as an 59 a cuireadh i gcrích agus a 
ndearnach measúnú orthu in 2010. 

 

Ionchas  
Meastar go mbeidh an t-éileamh d’adhmad sáfa in Éirinn in 2011, bunaithe ar 10,000 tosú aonaid tithíochta, 
níos lú ná 400,000 m3. Leis seo leagtar béim ar an ngá atá ann chun suíomh na hÉireann sa mhargadh sa 
Ríocht Aontaithe a dhaingniú agus a neartú agus beidh tionchar suntasach ag feidhmíocht mhargadh 
adhmaid na Ríochta Aontaithe ar fheidhmíocht Choillte in 2011.  

D’fheidhmigh geilleagar na Ríochta Aontaithe go láidir go luath in 2010 agus thosaigh sé ag moilliú i dtreo lár 
na bliana le tráchtairí ag réamh-mheas go mbeidh bliain deacair ann arís in 2011.   

Tháinig moilliú ollmhór san earnáil tógála sa Ríocht Aontaithe freisin, ach léiríodh le leibhéil an tosaithe 
tithíochta go raibh comharthaí éiginnte ann go dtiocfadh ardú in 2010 i gcomparáid leis an leibhéal ba ísle go 
stairúil in 2009. Is é atá i gceist leis an ionchas atá fós ag Cónaidhm na Trádála Adhmaid ná go méadóidh an 
t-éileamh in adhmad ar an iomlán faoi 2.4%. Le héileamh allmhaire do 5.1 milliún m3 d’adhmad, ba chóir go 
mbeadh deiseanna ann do sholáthraithe Éireannacha.  

Leanfaidh Foraois Choillte ag díriú ar chostais a laghdú agus ar athruithe móra a dhéanamh ar an gcaoi ina 
ndéanaimid gnó. Táimid tiomanta chun bealaí nua agus nuálacha a fhorbairt chun freastal ar ár gcustaiméirí 
in 2011 agus ina dhiaidh sin. 




