
Korpklyvet / Korpekløvet 

Her finner du veibeskrivelse og informasjon om området. 

 

 

Adkomst: 

X1: Ta av fra Fv 243 og gårdsveien til Nordre Storruste (Hedalsvegen 1279 – 

1283). 

Kjør som blåstiplet linje viser. 

X2: Ca 1 km etter å ha passert bebyggelsen på Nordre Storruste stopper 

bilveien på en snuplass / rundkjøring for tømmerbiler. Parker her (ut til kanten) 

og fortsett eldre traktorvei slik blåstiplet linje viser fra x2. 

X3: Etter å ha kommet opp på «berget» svinger traktorveienn innover i 

nordvestlig retning.  

X4: Etter at en liten bekk har krysset veibanen følger en liten stigning.  

X5: Etter at denne stigningen flater ut sees sti i terrenget på venstre side (x3). 

Gå denne stien eller evt terrenget til en kommer ut mot kanten.  



X6: Følg kanten opp til høyeste platå som er toppen av Korpeklyvet / 

Korpekløvet 

Det bør beregnes 30-40 minutter fra parkeringsplassen og opp på Korpekløvet. 

 

 

Om området: 

Korpekløvet / korpeklyvet er en 670 meter høy topp med flott utsikt bl.a. over 

Storrustekroken og ytre del av Vidalen. Navnet kommer av:  

- Korp er dialektord for fuglen ravn  

- Klyv betyr å klatre 

I lia ovenfor parkeringsplassen (x2) lå i eldre dager husmannsplassen Nedre 

Primbråtan (A). Huset her ble i sin tid flyttet ned til dalbunnen ved 

Storrustedammen. Restene av huset kan fortsatt sees når en kjører over 

Storrustedammen og innover mot Fosstopp. Restene ligger på høyrehånd rett 

etter at en passerer over første bekk etter Storrustedammen (det står en 

nyere, liten skogsbrakke ved siden av). 

På vei opp mot Korpekløvet kommer en inn i «Ikøndalen» (Ekorndalen) (B). 

Dette er del av en forkastnings- /sprekkedal som starter i området ved 

Treknatta og krysser dalen omtrent ved brua på Fv243 nedenfor Øvervolden, 



og kommer opp Ikøndalen. Denne inneholder bergarten rombeporfyr. Dette er 

en lavabergart og gangbergart og forekomster er bare kjent noen få steder i 

verden utenfor Norge, og omtales som en av våre geologiske spesialiteter. Her i 

landet er bergarten knyttet til vulkanisme i Oslofeltet. Bergarten benyttes både 

til smykker og gravstein og var det tidligere Akershus fylke sin fylkesstein.  

 

 

I mellomkrigstiden var det mye Hubro i Korpeklyvet og flere av disse ble fanget 

i saks (lovlig både å jakte hubro og benytte saks på den tiden). Flere av 

hubroene som ble tatt her ble stoppet ut og stilt ut på museumer, bl.a. en på 

skogbruksmuseet på Elverum. 


