
Jordbassinerne i Assens 

Et menneskeskabt naturområde 

Assens Sukkerfabrik, der eksisterede fra 1884 til 2006, 

producerede sukker af sukkerroer. På roerne sad store 

mængder jord – fra Fyn, Langeland og dele af Jylland - 

og denne jord blev vasket af med vand fra Lillebælt. 

Jordbassinerne var i sin tid en strandeng, der blev 

inddæmmet med udvendige volde. Efterhånden blev 

området fyldt med det afvaskede slam, således at det 

nu ligger ca. 10 m over havets overflade.  

Jordbassinerne udgør et areal på ca. 40 ha. I de sidste 

produktionsår blev der årligt tilført op mod 100.000 

ton/45.000 m3 jord. I 1995 blev der etableret et 

biologisk vandrensningsanlæg og biogasproduktion. Der 

ses flere betonfundamenter fra vandrensningsanlægget 

og også andre rester fra den tid, da Jordbassinerne var i 

funktion.  

Fra Jordbassinerne kan man se den tidligere 

sukkerfabriks hovedbygning, der nu er rådhus for 

Assens Kommune. Den markante og smukke skorsten er 

ligeledes bevaret som en del af industrihistorien 

i Assens sammen med den nærliggende Saftstation, 

der nu indeholder træningslokaler, sportsbaner, 

restaurant, toilet m.m.  

Der var tidligere adskillige sukkerfabrikker i Danmark, 

men i dag er der kun producerende sukkerfabrikker i 

Nykøbing Falster og i Nakskov, hvor der også findes et 

sukkermuseum. Stege Sukkerfabrik, der lukkede i 1989, 

har fredet sine Jordbassiner som rekreativt område.  

Der findes kun disse to Jordbassiner bevaret som 

rekreative områder.  

Jordbassinerne i Assens er en del af Assens 

Sukkerfabriks historie, og det samlede bygnings- og 

arealkompleks repræsenterer dermed et stykke unikt 

kultur- og industrihistorie.  

Plante-, fugle- og dyreliv 

Siden lukningen af Assens Sukkerfabrik har 

Jordbassinerne ligget urørte hen og har efterhånden 

udviklet deres egen interessante flora og fauna. Der 

findes over 100 plantearter på arealet. Heraf er mange 

interessante rent botanisk, fordi det er planter og 

ukrudtsarter, der tidligere kunne findes i de dyrkede 

marker, hvor de ikke optræder mere grundet det 

intensiverede landbrug med brug af 

ukrudtsbekæmpende midler.  

Der er observeret over 130 fuglearter. Lille 

præstekrave, bynkefugl, mange tornsangere og lille 

gråsisken yngler i dette område, hvor der også 

findes det største antal rørsangere, rørspurve og 

tornsangere på Vestfyn.  

På området lever der firben, tudser og snoge. Ræve 
og rådyr observeres også af og til.  

VIGTIGT 

Når du går rundt i området, så lad være med at gå hen 

til bassinkanterne. De er meget stejle og kan være 

skrøbelige. Hold dig til stierne og lad ikke børn og hunde 

løbe frit. Husk, at din færdsel på Jordbassinerne sker på 

eget ansvar. 

God tur 
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