
BByy  KKaanngg,,  SSeeuunngg  CChhuull
MMaannaaggeerr ooff  CClliimmaattiicc  CChhaannggee  AAccttiioonn  TTeeaamm

JJeejjuu  SSppeecciiaall  SSeellff--GGoovveerrnniinngg  PPrroovviinnccee

TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss

CClliimmaattee CChhaannggee IImmppaaccttss

VViissiioonn  &&  OObbjjeeccttiivveess

CCoonnddiittiioonnss  ooff  CCaarrbboonn  NNeeuuttrraall  IIssllaanndd  PPrroojjeecctt `̀

SSttrraatteeggiieess  &&  KKeeyy  TTaasskkss  ooff  PPrroojjeecctt

EExxppeecctteedd    EEffffeeccttss

CClliimmaattee  CChhaannggee  IImmppaaccttss

4

EEccoollooggiiccaall    ddiissttuurrbbaannccee HHuurrrriiccaannee  KKaarrttrriinnaa ((22000055..99))

IIss  oouurr  eeaarrtthh  iinn  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonn  nnooww??
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2004

TTsscchhiieerrvvaa  GGllaacciieerr,,  SSwwiittzzeerrllaanndd RRhhoonnee  GGllaacciieerr,,  SSwwiittzzeerrllaanndd  

IIss  oouurr  eeaarrtthh  iinn  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonn  nnooww??

1910 1906

2003

IIss  oouurr  eeaarrtthh  iinn  nnoorrmmaall  ccoonnddiittiioonn  nnooww??

SShhoowwnn  aass  aa  uunniitt  ssuuffffeerreedd  1100  yyeeaarrss  eevveerryy  ccoonnttiinneenntt,,  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  fflloooodd

EEuurrooppee

AA  llaarrggee  
nnuummbbeerr
ooff  fflloooodd

AAmmeerriiccaa AAssiiaa

7

RRiissee  iinn  tteemmppeerraattuurree  ::  ddoouubbllee  ooff  eeaarrtthh  aavveerraaggee  ((00..7744 )
(1 iinnccrreeaassee  oovveerr  tthhee  llaasstt  110000  yyeeaarrss  ))

RRiissee  iinn  sseeaa  lleevveell ((JJeejjuu))  ::  33  ttiimmeess  ooff  eeaarrtthh  aavveerraaggee  ((11..88mmmm))
((2222ccmm  iinnccrreeaassee  oovveerr  tthhee  llaasstt  4400  yyeeaarrss  ))

HHooww  aabboouutt  nnooww??

Jaridome moves toward north

White dust, Alveopora japonica pink ascidian, and jellyyffiisshh  sspprreeaadd

Subtropical fish species such as tuna, Purple octopuss,, AAttllaannttiicc  ttrriipplleettaaiill ,

red sting ray increase

Natural Abies koreana forest decreases , foreign planttss  aappppeeaarr,,  eettcc..

change to subtropical climate is accelerating (sloweerr  iinn  wwiinntteerr,,  &&  ffaasstteerr

in summer) 

CClliimmaattee  cchhaannggee  iiss  aallrreeaaddyy  hhaappppeenniinngg  iinn  JJeejjuu



.. VViissiioonn  aanndd  OObbjjeeccttiivveess  ooff  JJeejjuu

VViissiioonn  aanndd  OObbjjeeccttiivveess  ooff  JJeejjuu

VViissiioonn
DDeevveelloopp  wwoorrlldd--ccllaassss  eeccoo  mmooddeell  cciittyy  vviiaa  JJeejjuu  CCaarrbboonn  NNeeuuttrraall  IIssllaanndd

-- CCaarrbboonn  NNeeuuttrraall  IIssllaanndd  JJeejjuu  --

**  UUssee  cclliimmaattee  cchhaannggee  ccrriissiiss  aass  aa  cchhaannccee  ttoo  bbuuiilldd  aa  ffuuttuurriissttiicc  ggrreeeenn  
ssoocciieettyy

OObbjjeeccttiivveess
Reduce greenhouse gas emission to 50% of the 2005 level by 22002200

FFoosstteerr ccoouunntteerr cclliimmaattee cchhaannggee iinndduussttrryy aass aa nneeww ggrroowwtthh eennggiinnee
iinndduussttrryy

DDeevveelloopp iinnttoo wwoorrlldd--ccllaassss eeccoo cciittyy vviiaa rreeaalliizzaattiioonn ooff ccaarrbboonn nneeuuttrraall
iissllaanndd

FFoosstteerr JJeejjuu aass cclliimmaattee cchhaannggee aaddaappttaattiioonn tteesstt bbeedd

.. CCoonnddiittiioonn ooff JJeejjuu CCaarrbboonn NNeeuuttrraall
IIssllaanndd  PPrroojjeecctt

CCoonnddiittiioonnss  ffoorr  CCaarrbboonn  NNeeuuttrraall  IIssllaanndd  PPrroojjeecctt??

--eeccoonnoommiicc  

ssttrruuccttuurree

- Rich marine resources, distribution of a variety of life

- World natural heritage, biological preservation area, 

wetland, etc.

- 1st and 3rd centered industrial structure

HHaavviinngg  ssttrroonnggeesstt  ssiigghhss  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  oonn  tthhee  

KKoorreeaann  ppeenniinnssuullaa

- Route of typhoons (2007 Typhoon Nari) 

- Climate change due to Mt. Halla, etc.

NNaattiioonnaall  cclliimmaattee  cchhaannggee  rreeaaccttiioonn  eexxaammppllee  pprroovviinnccee  

ooff  KKoorreeaa

Fisheries,Tourism

National Parks

1 Primary Industries,
Tourism 

Residence,Tourism

CClliimmaattee  cchhaannggee  ffaaccttoorrss

FFoorreesstt

AAggrriiccuullttuurree

LLiiffee

MMaarriinnee



Remark: Levels for other years are estimates based on the 2005 level.

SSttrruuccttuurraall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  eemmiissssiioonn  vvoolluummee

EEnneerrggyy  aarreeaass  ssuucchh  aass  ffuueell//ppoowweerr  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  9977..44%%

UUssee  ooff  ppeettrrooll,,  ggaassoolliinnee,,  aanndd  LLPPGG  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  3311..22%%

EEccoo--rreellaatteedd  aarreeaass  ssuucchh  aass  wwaassttee  bbuurrnniinngg//llaannddffiillll//sseewwaaggee  ttrreeaattmmeenntt
aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  22..55%%  

UUssee  ffoorr  lliivveessttoocckk  ssuucchh  aass  ccoowwss,,  hhoorrsseess,,  aanndd  ppiiggss aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  00..11%%  

GGaass  EEmmiissssiioonn  DDaattaa ooff  JJeejjuu  ((CCOO22))

year Emissions (1 million tons) year Emissions (1 million tons)

..  SSttrraatteeggiieess  &&  KKeeyy  TTaasskkss  ooff  PPrroojjeecctt

JJeejjuu  GGrreeeenn  GGrroowwtthh  IIssllaanndd  PPllaann  ((ddrraafftt))

DDeevveelloopp sshhoorrtt-- aanndd lloonngg--tteerrmm ssttrraatteeggiieess aanndd aaccttiioonn ppllaann ffoorr cclliimmaattee cchhaannggee

AAddoopptt ccaarrbboonn ppooiinntt aanndd eemmiissssiioonn rriigghhtt ttrraannssaaccttiioonn ssyysstteemm

MMaakkee aa cclliimmaattee cchhaannggee oorrddiinnaannccee ((iinn lliinnkk ttoo tthhee eennffoorrcceemmeenntt ooff tthhee BBaassiicc LLaaww oonn CClliimmaattee

CChhaannggee))

AAsssseessss cclliimmaattee cchhaannggee iimmppaaccttss iinn JJeejjuu aanndd ddeevveelloopp aaddaappttaattiioonn mmooddeell(( 0088-- 1122))

BBuuiilldd nnaattiioonnaall cclliimmaattee cchhaannggee eedduuccaattiioonn cceenntteerr aanndd llaannddmmaarrkk

FFoorrmm nnaattiioonnaall aanndd iinntteerrnnaattiioonnaall ccooooppeerraattiioonn nneettwwoorrkk,, ooppeerraattee eedduuccaattiioonn//pprroommoottiioonn pprrooggrraamm,, eettcc..

SSttrreennggtthheenn cclliimmaattee cchhaannggee eedduuccaattiioonn//pprroommoottiioonn ccaappaacciittyy

PPrroommoottee cclliimmaattee cchhaannggee pprroojjeeccttss bbyy ddiivviissiioonn aanndd yyeeaarr

BBuuiilldd oorrggaanniicc ccoollllaabboorraattiioonn ssyysstteemm wwiitthh tthhee cceennttrraall aanndd llooccaall ggoovveerrnnmmeennttss



GGeenneerraattee  550000MMWW  ooff  wwiinndd  ppoowweerr  bbyy  22002200,, aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  2200%%  ooff  ppoowweerr  ddeemmaanndd  iinn  JJeejjuu
PPrroommoottee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  ggeeootthheerrmmaall  ppoowweerr  rreessiissttiibbllee  ttoo  bbaassee  llooaadd    ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  iinn
KKoorreeaa  
IInnccrreeaassee  pphhoottoovvoollttaaiicc  ppoowweerr  ffoorr  bbuussiinneesssseess  aanndd  hhoouusseehhoollddss  ttoo  3300MMWW bbyy  22001122

RReeppllaaccee  2200%%  ooff  ggaassoolliinnee  ssppeennddiinngg iinn  JJeejjuu  wwiitthh BBDD bbyy  22001122

RReeaalliizzee  ddiissttrriibbuutteedd  ppoowweerr  ssyysstteemm  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  pphhoottoovvoollttaaiicc  hhoouusseess

MMaakkee  aanndd  ssuuppppllyy  6600,,000000  ttoonn  ooff  BBEE  uussiinngg  220000,,000000  ttoonn  ooff  nnoott  ffuullllyy  rriippeenn  ffrruuiittss,,  oorraannggeess

ooff  ppoooorr  qquuaalliittyy,,  aanndd  oorraannggee  ppeeeell

PPrroodduuccee  bbiiooggaass  wwiitthh  wwaasstteess  ((lliivveessttoocckk  eexxccrreettiioonn,,  sseewwaaggee  sslluuddggyy,,  ffoooodd  wwaassttee,,  eettcc..))

-- TTrreeaatt  110000  ttoonn  ooff  oorrggaanniicc  wwaasstteess  ddaaiillyy  pprroodduuccee  1111,,000000 //ddaayy  ooff  bbiiooggaass

BBuuiilldd  AAMMII  nneeww  ppoowweerr  ccoonnttrrooll  iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoo  221100,,000000  uunniittss  bbyy  22001111

RReeaalliizziinngg  

DDeevveelloopp nnaattuurraall cciirrccuullaattiioonn ttyyppee 11sstt iinndduussttrryy wwhheerree aaggrriiccuullttuurree,, ffiisshheerriieess,, aanndd lliivveessttoocckk iinndduussttrryy,,
eennvviirroonnmmeenntt,, aanndd ttoouurriissmm aarree iinn hhaarrmmoonnyy

PPrroommoottee tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff nneeww ssppeecciieess bbyy bbrreeeeddiinngg oorr ccrroossssiinngg ooff ddiiffffeerreenntt vvaarriieettiieess ssuucchh aass
oorraannggee mmuuttaannttss ffoorr eexxaammppllee

PPrroovviiddee cclliimmaattee cchhaannggee--rreellaatteedd ffaarrmmiinngg gguuiiddeelliinneess aanndd ddiisseeaasseess aanndd iinnsseeccttss ddaattaa

SSuuppppoorrtt ddrroouugghhtt mmeeaassuurriinngg eeqquuiippmmeenntt aauuttoommaattiioonn pprroojjeecctt aanndd eenneerrggyy--ssaavviinngg ffaacciilliittiieess

DDeevveelloopp llooww ccaarrbboonn lliivveessttoocckk ffaarrmmss vviiaa iimmpprroovveedd lliivveessttoocckk eexxccrreettiioonn ttrreeaattmmeenntt mmeetthhoodd aanndd
iinnccrreeaasseedd rreessoouurrccee rreeccoovveerryy

CCoonndduucctt mmaarriinnee eennvviirroonnmmeenntt rreesseeaarrcchh wwiitthh cclliimmaattee cchhaannggee ssuucchh aass rriissee iinn wwaatteerr tteemmppeerraattuurree
aanndd mmaakkee eeccoo mmaapp

iinnvveessttiiggaattee iinnttoo tthhee ccaauussee ffoorr aabbnnoorrmmaall ggrroowwtthh ooff sseeaa wweeeedd aalloonngg tthhee ccooaassttlliinnee ooff JJeejjuu aanndd
pprroommoottee ddeevveellooppmmeenntt ooff rreessoouurrccee rreeccoovveerryy ppllaann

EEnnccoouurraaggee tthhee rraappee ffaarrmmiinngg ffoorr ccaarrbboonn nneeuuttrraall ffuueell bbiioo--ddiieesseell

SSeett uupp pprrooggrreessssiivvee ffoosstteerriinngg aanndd ssuuppppoorrtt ssyysstteemm ooff ssuubbttrrooppiiccaall ffrruuiittss ffaarrmmiinngg

PPrroommoottee ccooaasstt bbeelltt sseeaa ffoorreesstt ddeevveellooppmmeenntt pprroojjeecctt aass wwhhiittee rruusstt aanndd jjeellllyyffiisshh sspprreeaadd aabbnnoorrmmaallllyy

--FFrriieennddllyy  IInndduussttrryy  IInnffrraassttrruuccttuurree

MMaakkee uurrbbaann ssppaaccee ppllaann ffoorr llooww ccaarrbboonn ggrreeeenn ggrroowwtthh iissllaanndd

DDeevveelloopp iinnffrraassttrruuccttuurree ffoorr bbiiccyyccllee uusseerrss ffiitt ttoo tthhee JJeejjuu ttooppoollooggyy

RRaaiissee eenneerrggyy eeffffiicciieennccyy ooff llaarrggee bbuuiillddiinnggss ((iinnttrroodduuccee ttoottaall eenneerrggyy

ccoonnssuummppttiioonn ssyysstteemm

DDiissttrriibbuuttee eemmeerrggeennccyy ppllaann aanndd mmaannuuaall ttoo aarreeaass vvuullnneerraabbllee ttoo nnaattuurraall

ddiissaasstteerrss dduuee ttoo cclliimmaattee cchhaannggee

PPrroommoottee eeccoo--ffrriieennddllyy ssttrreeeettlliigghhttss((LLEEDD)) rreeppllaacciinngg pprroojjeecctt

DDeevveelloopp ccoouunntt--cclliimmaattee cchhaannggee ppllaann iinn tthhee aarreeaa ooff ttoouurriissmm

BBuuiilldd ggrreeeennhhoouussee ggaass eemmiissssiioonn vvoolluummee iinnvveennttoorryy ssyysstteemm

SSttuuddyy wwaatteerr rreessoouurrccee mmaannaaggeemmeenntt tteecchhnnoollooggyy aaggaaiinnsstt cclliimmaattee cchhaannggee

AAsssseessss eeccoollooggiiccaall iimmppaaccttss oonn MMtt.. HHaallllaa dduuee ttoo cclliimmaattee cchhaannggee aanndd pprrooppoossee ssoolluuttiioonnss

FFiinndd mmeetthhooddss ooff JJeejjuu uunniiqquuee sseeaa jjuunnggllee ddeevveellooppmmeenntt ffoorr hhiigghh eeffffiicciieennccyy CCOO22

rreedduuccttiioonn

SSttuuddyy ssttaabbllee aaggrriiccuullttuurraall pprroodduuccttiioonn ttoo ttaacckkllee cclliimmaattee cchhaannggee

SSeelleecctt ssuubbttrrooppiiccaall ccrrooppss ttoo aaddddrreessss cclliimmaattee cchhaannggee

SSttuuddyy ffoorr tthhee sseelleeccttiioonn ooff ssppeecciieess ssuuiittaabbllee aass rraaww mmaatteerriiaall ffoorr bbiioo eenneerrggyy
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2004 2004

EExxppaannssiioonn  ooff  nneeww  aanndd  rreenneewwaabbllee  eenneerrggyy  ffaacciilliittiieess

TToopp  77  MMaajjoorr  GGrreeeenn  GGrroowwtthh  PPrroojjeeccttss  ooff  JJeejjuu

EEccoo--bbaassee  ffaacciilliittiieess  uunnuusseedd  llaanndd CCDDMM  pprroojjeecctt

BBuuiillddiinngg  ooff  AAssiiaann  cclliimmaattee  cchhaannggee  eedduuccaattiioonn  cceenntteerr

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  cclliimmaattee  cchhaannggee  llaannddmmaarrkk

IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  eemmiissssiioonn  rriigghhtt  ttrraannssaaccttiioonn  &&  ccaarrbboonn  ppooiinntt  ssyysstteemm  

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  sseellff  ppuubblliicc  bbiiccyyccllee  ssyysstteemm  

SSeett--uupp  ooff  oonnlliinnee  eelleeccttrriicc  ccaarr  iinnffrraassttrruuccttuurree

EEffffeeccttss  ooff  JJeejjuu  CCaarrbboonn  NNeeuuttrraall  IIssllaanndd

AAddddrreessssiinngg  cclliimmaattee  cchhaannggee  iiss  nnoott  aa  cchhooiiccee  bbuutt  aa  mmuusstt..  
NNooww  wwee  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  tthhee  lleeaadd  iinn  tthhiiss  aarreeaa  ssoo  tthhaatt  tthhee  
nnaattiioonn  ccaann  aacchhiieevvee  ggrreeaatteesstt  nnaattiioonnaall  pprrooggrreessss  aatt  tthhee  
lleeaasstt  ccoosstt,,  aanndd  JJeejjuu  ccaann  bbeeccoommee  aa  wwoorrlldd--ffaammoouuss  
eeccoo--mmooddeell  iissllaanndd..  

TThhaannkk  yyoouu..


