















































































































































































	Skandinaviska Havsfågelgruppen
	Nyhetsbrev 1_1986
	Referat från årsmötet 1985
	Kadmium i sillgrisslor...
	The 1st mediterranean seabird...
	Havsfugleekskursion...
	Seabird ...

	Nyhetsbrev 2_1986
	Pelagicus
	Havsfågelräkning till havs
	Sjöfuglforskning i FOBO
	The first Mediterranen seabird...
	Aktuella observationer
	Nästa årsmöte
	Lokala kontaktmän

	Nyhetsbrev 3_1986
	Pelagicus
	Atlas-register
	Seabird nr 9
	Upprop - oljeskadade sjöfåglar

	Nyhetsbrev 1_1987
	Referat 8:e årsmötet
	Möde omkring Oslofjorden
	IBIS
	Olieforurening
	Fugleguide
	Fra havet
	Hvaler
	Spanien
	International Ornitological ...
	Pelagicus

	Nyhetsbrev 2_1987
	Pacific Seabird Group
	Oliepröveboring i Skagerrak
	Det Åbne Hav
	Ny Havsfugleart  for Skandinavien
	Färöerna
	Aktuelt
	Oliefuglegruppen i Danmark
	Blåvand
	Det 9. årsmöde...
	Seabird Ecology 1987
	Seabird Group third...

	Nyhetsbrev 3_1987
	Kortlegning på havet
	Dana
	Färgeruterne
	Olieforutrning
	Grönland
	Blåvand Fuglestation
	Kallelse till årsmöte

	Nyhetsbrev 1_1988
	Referat från 9:e årsmötet
	Fra felten
	Seabird Colony Register
	Fransk Havfuglegruppe
	Havsfuglegruppe i Latinamerika
	Spanske själenheder
	Sidste nyt

	Nyhetsbrev 2_1988
	Den Norske Kystström
	Danmark mister havfugleområde
	Kortlägning af Havfugle
	Olieudslip
	Lunder
	Grisslor på Boden
	Havfugletällinger fra färger i Kattegat
	Sillgrisslehäckning på Soteskär
	Lodde iegn?
	Norske observationer
	Grönland
	Oliedöden
	Havsfuglekursus
	Tidskriftsbyte
	Notiser

	Nyhetsbrev 3_1988
	Havfågelmöte 3 dec 1988
	Hoten mot sillgrisslorna
	Fiskdöd i Cornwall
	och i norra Spanien
	och på Grönland

	Underbara kryssningar på Kattegatt
	Situationen o Nordmorge
	Observationer
	Från fartyg
	Juni-augusti
	September

	Havsfågelsymposium på Mallorca
	Matrikel 1988

	Nyhetsbrev 1_1989
	Notiser
	Referat från årsmötet 3 dec 1988
	Havsfågelsymposium
	Ringmärkning av stormsvalor
	Förekomsten av kadmium i havsfåglar
	Status for kortlägning af hafugle i den danske farvande
	Flyttning och övervintring hos Skärsnäppor...
	Projekt Tumlaren i Sverige
	Status for havfuglebestandene i Barentshavet og Svalbard
	Antarktis ...
	Kris för brittiska havfågelbestånd
	Olieudslip i det SV-lige Kattegat
	Fåglar i fisknät
	Ny litteratur
	Observationer okt-dec 1988

	Nyhetsbrev 2_1989
	Seden sist !
	Foran en ny hekkesesong
	Bestanden av lomvi ...
	Barentshavet - et nytt oljeområde?
	Nordamerikas störste oljekatastrofe på närt hold
	Observationer på färjeförbindelsen Varberg-Grenå

	Nyhetsbrev 3_1989
	Kallelse till årsmöte 1989
	Vad vill vi med Skandinaviska Havfågelgruppen?
	Nordisk handlingsplan för lomvie
	Norsk kartläggning av Skagerack
	Havsfågelundersökningar vid Nina-Tromsö 1989
	Havsfågelbeståndet i danska och svenska farvatten
	Nytt från Holland och Tyskland
	Aktuella observationer från kustlokaler

	Nyhetsbrev 1_1990
	Ledare
	SOF bildar en marin grupp
	Fåglar iakttagna från färjor...
	Referat från årsmötet i Grenå
	Referat från årsrapportgruppens möte
	Dansk/svensk övervakning av havsfåglar i Kattegatt och Skagerack
	Senaste nytt från "Nordsap"
	Fånga oljesabotörerna
	Strandräkningar ...
	Nytt från utlandet
	Hansfågelobservationer vid fartygsräkningar


